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V. CELIO VIBENNA 

מבט אל הקומות היוניות והקורינתיות של הקולוסיאום

המרכז העתיק
גבעת הקפיטול (Campidoglio) היתה לבו 
הסמלי של העולם הרומאי, ובראשה ניצבו 
שלושה מהמקדשים החשובים ביותר בעיר. 
אלה הוקדשו ליופיטר אֹוּפטימּוס מקסימּוס, 
הֵאל המגן על רומא; למיֶנרָבה, ֵאלת המלחמה 
והחוכמה; וליונו מֹוֶנָטה, הֵאלה הפטרונית. 
מתחת לגבעת הקפיטול השתרע הפורום, 
הפוליטיקה  החברה, המשפט,  חיי  מוקד 

והמסחר ברומא העתיקה. לצד הפורום המקורי 
נבנו גם הפורומים הקיסריים, בעקבות הגידול 
באוכלוסיית העיר; וגם הקולוסיאום, מרכז חיי 
הבידור של רומא. על הפורום משקיפה גבעת 
הּפאלאטין (Palatino), שם על�פי האגדה 
יסד רֹומֹולּוס את העיר שנקראת על�שמו, 
במאה השמינית לפנה"ס, ושם התגוררו גם 

קיסרי האימפריה במשך 400 שנה ויותר.

כל האתרים

כנסייה
3 סנטה מריה ִאין ָאראקֹוֶאלי

מוזיאון
1 מוזיאוני הקפיטול עמ' 390-1

כיכר עתיקה
2 פיאצה ֶדל קאמּפידֹוליֹו

אתרים ומבנים היסטוריים
4 פורום טריאנּוס והשווקים

5 פורום אוגוסטוס

6 בית�הכלא מאֶמרטינּום
7 פורום קיסר

8 הפורום הרומי עמ' 394-5

9 הקולוסיאום עמ' 397

0 שער קונסטנטינוס

q הּפאלאטין עמ' 398-9

ראו גם מפות הרחובות 
של רומא 3, 6, 7, 10

מקרא סמלים ראו קפל הכריכה האחורית

387  | ו  ולאצי  רומא 

0 250
מ'

אתרים חשובים, תוך שימוש במפות 
ובאיורים. בתחילתו של כל פרק תמצאו 
גם מידע על האדריכלות ועל האוכל 
המקומיים. בפרק מידע שימושי יש מידע 
רב על מלונות ומסעדות, ואילו פרק 
נוסף הנחוץ  ידע  מכיל  חשוב לדעת 
למטיילים - מדרכי התחבורה ועד סכנות 

ומטרדים.

המדריך נועד לעזור לכם למצות את 
ביקורכם באיטליה, לספק לכם המלצות 
ולפרוש בפניכם מידע  של מומחים 
היכרות עם איטליה  שימושי. הפרק 
ממפה את איטליה כולה ומכניס אותה 
להקשר ההיסטורי והתרבותי. 15 פרקי 
רומא,  המחוזות השונים, לצד פרקי 
ונציה, מתארים בפרוטרוט  ּו פירנצה 

איך להשתמש במדריך זה

רומא
מרכז העיר מחולק לחמישה 

אזורי תיירות. לכל אזור מוקדש 
תת־פרק משלו, הנפתח ברשימת 

האתרים החשובים. כל האתרים 
ממוספרים, ומופיעים במפת 

האזור. כל האתרים ממוספרים 
בפרק עצמו, כך שקל לאתרם 

במפה.

כל האתרים הוא סעיף שבו 
מחולקים האתרים לקטגוריות: 

כנסיות, מוזיאונים וגלריות, מבנים 
היסטוריים, רחובות ופיאצות.

מפת הרחובות המאוירת 2   
תקנה לכם מבט ממעוף 
הציפור על אזור תיירותי 

מצומצם יחסית.

מסלול מוצע מסומן באדום.

 הכוכבים מדגישים 
אתרים שאסור להחמיץ.

מידע מפורט כל האתרים 3   
החשובים בעיר מתוארים 

בפרוטרוט, כולל כתובות ומידע 
שימושי. המקרא של סמלי המידע 

מופיע על הכריכה האחורית.

כל העמודים המתייחסים 
לרומא מסומנים בכתום.

בכל מפות האיתור תוכלו 
לראות היכן אתם נמצאים 
יחסית לשאר חלקי העיר.

מפת האזור להתמצאות 1 
קלה; האתרים ממוספרים, 

ומופיעים על המפה. 
האתרים מופיעים גם 

במפת הרחובות בעמ' 
.447-457

1 מוזיאוני הקפיטול

ראו עמ' 390-1

3 סנטה מריה 

ִאין ָאראקֹוֶאלי

 A5 3 מפה Piazza d’Aracoeli
טל' 06-69763839 @ 63, 

70, 81 פתוח מדי יום 7:30-12:30 
ו�15:00-18:30 (בחורף 14:30-17:30)

 Santa Maria in) הכנסייה
Aracoeli) ניצבת מעל שרידי 

מקדש יונו, על הפסגה הצפונית 
של גבעת הקפיטול, ונבנתה 

לכל המאוחר במאה השישית. 
היא ידועה בתקרתה היפה 

והמוזהבת, וכן בסדרה של ציורי 
קיר מאת ּפינטּוִריקיֹו (משנות 

ה�80 של המאה ה�15). מדובר 
בתמונות מחייו של ברנרדינו 

הקדוש מסיינה. פסלו מחולל�
הניסים של התינוק הקדוש 
(Santo Bambino), שנגנב 

ב�1994, הוחלף מאז בהעתק.

2 פיאצה 

ֶדל קאמפידֹוליֹו

81 ,70 ,63 ,40 @ A5 3 מפה
כשהקיסר קרל החמישי הכריז על 

ביקורו הקרוב ברומא, ב�1536, 
הזמין האפיפיור פאולוס השלישי 

לבית פארֶנֶזה את מיכלאנג'לו 
להעניק לגבעה מתיחת פנים. זה 

 Piazza) תכנן מחדש את הכיכר
del Campidoglio), שיפץ את 

חזיתותיהם של הארמונות ובנה גם 
טור מדרגות חדש, הקֹורדֹונאָטה. 

למעשה, מדובר בכבש מתון, 

מדרגות השיש והחזית הסגפנית 
של סנטה מריה ִאין ָאראקֹוֶאלי

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 562-77 ו�580-605

מפת רחובות מאוירת: 
גבעת הקפיטול

הקפיטול, מעוזה של רומא העתיקה, תוכנן מחדש 
בידי מיכלאנג'לו במאה ה�16. הוא שאחראי 
לצורת הטרפז של פיאצה ֶדל קאמּפידֹוליֹו, 
וכן לקֹורדֹונאָטה (Cordonata), המדרגות 

הרחבות שמובילות אל מרומי הגבעה. משני 
עברי הכיכר ניצבים ּפאלאצֹו נּואֹובֹו וּפאלאצו 

ֵדיי קֹונֶסרָבטֹורי, שם שוכנים היום מוזיאוני 
הקפיטול - אוסף נאה של פיסול וציור. כדאי 

לטייל גם מאחורי המוזיאונים, שם נמצא רּוֶּפה 
טארֵּפיָאה (Rupe Tarpea - הסלע הטארּפיאני) 

ומשם נשקף גם נוף מרהיב אל הפורום.

האנדרטה לזיכרו של ויטוריו ֶעמנּוֶאֶלה (Vittoriano) נבנתה 
מ�1885 ונחנכה ב�1911, ומנציחה את מלכה הראשון של איטליה 

המאוחדת.

3 סנטה מריה 

ִאין ָאראקֹוֶאלי
חזית הלֵבנים 

מסתירה מאחוריה 
אוצרות מופלאים, 

כמו ציור הקיר 
הזה מהמאה 

ה�15, קבורתו של 
ברנרדינו הקדוש, 
מאת ּפינטּוִריקיֹו.

 ,(Palazzo Senatorio) ּפאלאצֹו ֶסנאטֹוריֹו
ארמון מרשים בסגנון הרנסאס ומקום 

מושבה של מועצת העיר, בנוי מעל שרידי 
הטּבּולאריּום (משרד הרשם) העתיק.

מקדש יופיטר, המופיע 
גם על המטבע הזה, הוקם 

לכבודו של יופיטר אֹוּפטימּוס 
מקסימּוס, ראש וראשון 

לֵאליים ברומא. תושבי העיר 
האמינו כי בכוחו להגן על 

העיר או להשמיד אותה.

1 . מוזיאוני 

הקפיטול
אוספי האמנות 

והפיסול העתיק 
כוללים גם את 
הפסל הזה של 
הקיסר מרקּוס 

ָאּוֶרליּוס; העתק 
שלו נמצא בחוץ, 
במרכז הפיאצה.

 Palazzo) ּפאלאצֹו ונציה
Venezia) שימש בעבר 
ביתו של מוסוליני; כיום 

יש כאן מוזיאון לאמנויות 
יפות ודקורטיביות. עם 

המוצגים נמנה המלאך 
הזה מימי�הביניים, 

המצופה בזהב ובאמייל.

2 פיאצה ֶדל קאמּפידֹוליֹו

מיכלאנג'לו תכנן את אבני הריצוף 
הגיאומטריות ואת חזיתות הבניינים.

ּפאלאצו ֵדיי קֹונֶסרָבטֹורי

ּפאלאצֹו נּואֹובֹו 
הוסב למוזיאון 

ב�1734.

על הקֹורדֹונאָטה 
שומרים שני פסלי 

ענק של קסטור ושל 
ּפֹולּוקס, התאומים מן 

המיתולוגיה היוונית.

המדרגות המובילות 
לָאראקֹוֶאלי הושלמו 

ב�1348, לזכר קצה 
של מגיפת הדבר.

 (San Marco) כנסיית סן מרקו
מוקדשת לקדוש המגן על ונציה, 

והאפסיס מקושט בפסיפסים 
מרהיבים מהמאה התשיעית.

מדרגות אל 
גבעת הקפיטול

הסלע הטארּפיאני הוא 
צוק שממנו על�פי האמונה 

נהגו להשליך בוגדים אל 
מותם ברומא העתיקה.

מקרא
מסלול מוצע
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מפת איתור
ראו מפת הרחובות של רומא 

מס' 3

via di san pietro in carcere

המרכז
העתיק

צפון�מזרח
רומא

אֶבנטינֹו
ולאֶטראנֹו
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מבט אל הפורום הרומי
כדי להעריך במלואו את הפורום הרומי עוד לפני שאתם 

מטיילים בין עיי חורבות מבלבלים - מקדשים הרוסים, 
שערי ניצחון ובזיליקות - כדאי לצפות במתחם כולו 

ממרומי גבעת הקפיטול. משם תוכלו לזהות טוב יותר 
את השרידים העיקריים, וכן את מסלולה של ִוָיה סאקָרה 

(Via Sacra), 'הדרך הקדושה' שבה עברו תהלוכות 
דתיות ומצעדי ניצחון, בדרכם אל מרומי הקפיטול, 
כדי לחלוק כבוד ליופיטר במקדשו (ראו עמ' 389).

מוקדי העניין העיקריים
הבניין הראשון שאליו תגיעו עם 

הכניסה אל הפורום הוא בזיליקה 
ֶאמילָיה (Basilica Aemilia). הבניין 

המלבני נבנה ב�179 לפנה"ס 
ושימש מקום מפגש לחלפני 
כספים, לאנשי עסקים ולגובי 
מיסים. לא נשאר כאן הרבה, 

פרט לריצוף שיש בגוון פסטל 
ולגדמי עמודים מסביב, אך פה 
ושם תוכלו לראות שרידים של 

מתכת ירקרקה, אולי שאריות של 
מטבעות שהותכו כשהוויזיגותים 

פלשו לרומא ושרפו את הבזיליקה, 
במאה החמישית לספירה.

בתוך הקּוִרָיה (Curia) - בניין 
הלֵבנים הסגפני שלצד הבזיליקה 

- תוכלו להתרשם מהּפלּוֵטיי 
 ,(Plutei Traiani) של טריאנּוס

תבליטים שהזמינו הקיסר 
טריאנּוס (או אולי אדריאנוס) כדי 

 ,(Rostra) לקשט את הרֹוסטָרה
בימת הנואמים הציבורית. 

באחד הלוחות נראית ערימה 
של ספרים - רישומי המיסים 
של העיר. אומרים שטריאנּוס 
השמיד את כולם כדי לשחרר 
את אזרחי העיר מחובותיהם. 

 Arch) שער ֶסּפטימּוס ֶסֶוורּוס
of Septimius Severus) הוא 

המבנה השמור ביותר בפורום. 
תבליטי השיש שמקשטים אותו 
עמוסים בתמונות של ניצחונות 

החצר המרכזית בבית הבתולות הווסטאליות

קטע משוחזר 
ממקדש ֶוסָטה

העמודים הקורינתיים של מקדש 
קסטור וּפֹולּוקס

הקיסר בּפארִתָיה (איראן ועיראק 
של ימינו) ובחצי�האי ערב.

 Tempio di) מקדש סטורן
Saturno) עמד מדי שנה במוקד 

 ,(Saturnalia) הסטּורנאלָיה
חגיגות שנמשכו שבוע שלם 

בדצמבר; בתי�הספר היו סגורים, 
העבדים סעדו בחברת אדוניהם, 

מתנות הוחלפו ובעיר 
נערכו שווקים וירידים.

מעל בזיליקה יוליה 
 (Basilica Julia)

מתנשאים שלושה 
עמודים מחורצים 

ופיסת גמלון מגולף 
- שרידי מקדש 

קסטור וּפֹולּוקס 
 Tempio dei)

Dioscuri). השריד 
המרשים הזה הוקדש 
לתאומים, אֵחיה של 

הלנה מטרויה, שהאמינו 
כי הופיעו בקרב באגם ֶרגילּוס 

ב�499 לפנה"ס ועזרו לרומאים 
להביס את האטרוסקים.

 Tempio di) מקדש ֶוסָטה
Vesta) האלגנטי היה אחד 

המקומות הקדושים ביותר ברומא 
והוקם לכבודה של ֵאלת האש 

והמשפחה. על אש התמיד שמרו 
הבתולות הווסטאליות, וזו הפכה 

סמל לקיומה של האימפריה - 
ולקצה הצפוי של העיר, על�פי 

הנבואה. הבניין שופץ חלקית 
ב�1930, אך מקור צורתו העגולה 

עוד בבקתות הבוץ שעמדו כאן 
בשחר ההיסטוריה. מאחורי 
המקדש ניצב בית הבתולות 

 Casa delle) הווסטאליות
Vestali), שם התגוררו הכהנות. 

המתחם הענק בן 50 החדרים היה 
בעבר מסופח למקדש. החדרים 

השמורים ביותר ניבטים אל 
חצר יפה, שקושטה בפסלי 
הווסטאליות, בבריכות של 

חבצלות מים ובשיחי ורדים.
בצד האחר של 

הפורום תגיעו אל 
שרידי בזיליקה 

מרשימים; ָמקֶסנטיּוס 
הוא שהחל בבנייתה 

ב�308 לספירה, 
ומשום כך היא 

נקראת גם על�שמו - 
בזיליקת קונסטנטינוס 

 Basilica di) וָמקֶסנטיּוס
.(Constantino e Massenzio

קונסטנטינוס הוא שהשלים את 
בנייתה, לאחר תבוסתו של יריבו 

בקרב על גשר מילביּוס ב�312 
לספירה. שרידי הקשתות והתקרה 

מעידים על גודלם ופארם של 
בנייני הציבור בפורום הרומי. 

שלושה קמרונות ענקיים נותרו על 
כנם; במקור הגיע גובהם ל�35 מ', 
והם צופו בשיש. בקירות הבניין היו 
גומחות ובהן פסלים, וגם אלה נבנו 
משיש ומשכבת גבס. שרידים של 
גרם מדרגות לולייני שהוביל בעבר 

אל הגג פזורים היום על הקרקע.
האפסיס של הבזיליקה 

והקשתות המשושות הועתקו 
רבות בידי אדריכלי הרנסאנס, 

שביקשו לשחזר את הסימטריה 
הקלאסית. בין השאר, גם 

מיכלאנג'לו שאב כאן השראה, 
וחקר את האדריכלות של 

הבזיליקה לפני שהחל לעבוד 
על הכיפה של סן פייטרו.

9  הקולוסיאום    
את בניית האמפיתיאטרון (Colosseo) הגדול ביותר 

ברומא יזם הקיסר אספסיאנוס ב�72 לספירה. קיסרי 
רומא ועשיריה נהגו לערוך כאן קרבות עקובים מדם 
בין גלדיאטורים לבין עצמם, או בינם לבין חיות טרף, 

בעיקר כדי לזכות בפופולריות. הטבח היה בלתי�נתפס: 
בחגיגות הפתיחה שנערכו בשנת 80, נהרגו בזירה יותר 

מ�9000 חיות בר. בקולוסיאום יש מקום ל�55,000 
צופים, שישבו בו בהתאם למעמדם החברתי.

פרוזדורים פנימיים
אלה אפשרו להמון הרב 
והפרוע לנוע בחופשיות 

ולהתיישב במהירות במקומו.

הקולוסוס של נירון
פסל הארד מצופה 

הזהב ניצב בעבר 
בארמונו של נירון, 

נהרס כדי לבנות 
את הקולוסיאום 
ואולי אף העניק 

לו את שמו.

קומות של עמודים דוריים, יוניים 
וקורינתיים

שלוש קומות אלה סיפקו השראה 
לרבים מאדריכלי הרנסאנס, שנהגו 
גם לבזוז את הבניין כאוות נפשם, 

והשתמשו בטרברטין כדי לבנות 
ארמונות אחרים - וגם חלקים 

מבזיליקה די סן פייטרו.

הקיסר אספסיאנוס
הורה לבנות את 

הקולוסיאום מעל ארמונו 
ההרוס של נירון, כדי לבדל 
את עצמו מהעריץ השנוא.

הגלדיאטורים של רומא
במקור הם היו חיילים. אימוניהם הפכו 

למפגן 'ספורטיבי', ובסופו של דבר 
אולצו עבדים, שבויי מלחמה ופושעים 

רבים להשתתף בקרבות עד המוות בינם 
לגלדיאטורים אחרים או לחיות טרף.

הֶולאריּום היה מפרש ענק שהגן 
על הצופים מהשמש הקופחת, 

ונתמך על עמודים שהתנשאו 
מתוך הקומה העליונה.

שערי כניסה 
ומדרגות 

הובילו לקומות 
השונות. לקיסר 

ולקונסולים 
היתה כניסה 

נפרדת.

עמודים 
קורינתיים

עמודים 
יוניים

עמודים 
דוריים

כניסות

רצפת הזירה כוסתה ברשת של 
כלובים ומעליות עבור חיות הטרף.

חשוב לדעת
מידע שימושי

Piazza del Colosseo מפה A1 7 טל' 
06-3996-7700  פתוח 8:30-19:00 (בקיץ 

עד 17:00) סגור 1 בינואר, 25 בדצמבר 
& כולל כניסה לפורום ולּפאלאטין

9 = 8 7 מוגבלת  .  

תחבורה
  q   .810 ,175 ,117 ,87 ,85 ,80 ,75 @

.Piazza del Colosseo-3 ל  v   .Colosseo

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 562-77 ו�580-605
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נמל הדייגים של ֶצ'פאלּו בערב קיץ בהיר

סיציליה (Sicilia) יושבת בצומת דרכים באגן הים�התיכון, בין 
אפריקה לאירופה; היא אינה שייכת לאף אחת משתי 
היבשות, אך עברו בה מחצית מהאימפריות הגדולות 

של העולם המערבי. כובשים באו והלכו, והותירו 
אחריהם משקע עשיר ומרתק של תרבויות. התוצאה 

היא שעטנז מוזר ומיוחד הניכר בכל היבט אפשרי - 
מהניב הרווח, דרך המנהגים והמטבח ועד האמנות. יותר 

מכל, ניכרת הרב�תרבותיות הזו באדריכלות של האי.

פרט מתוך פסיפס מהמאה ה�12, בּפאלאצֹו ֵדיי נֹורמאני שבּפאֶלרמֹו

במאות החמישית והשישית לפנה"ס לא 
היה כמעט הבדל בין אתונה לערים היווניות 
של סיציליה. העתיקות שלהן הן מהמרשימות 
ביותר בעולם היווני העתיק. הרומאים כבשו 
את האי במאה השלישית לפנה"ס, ואחריהם 
הגיעו הוונדלים, האוסטרוגותים והביזנטים. 
אין כיום שרידים רבים לכיבוש המוסלמי, 
אבל הערבים שלטו באי במאות ה�9-11, 
והוּוצ'יִרָיה של ּפאֶלרמֹו תזכיר לכם שוק 
ערבי. השלטון הנורמאני החל ב�1061, והוביל 
כולל   - מרשימים  אמנותיים  להישגים 
הקתדרלות של מֹונֵריַאֶלה ושל ֶצ'פאלּו. 
הסגנון האקלקטי של אותה תקופה ניכר 
ֶא פאולו  במיוחד בכנסיית סנטי פייטרו 

שמחוץ לָטאֹורמיָנה.
הבארוק הסיציליאני של המאות ה�17 וה�18 
ייחודי באותה מידה. הארמונות והכנסיות 

המצועצעים של ּפאֶלרמֹו מעידים על עושרה 
של חצר המשנה למלך ספרד. נֹוטֹו, ראגּוָזה, 
מֹודיָקה, סיראקּוָזה וקאטאנָיה משקפות גם 
הן את החיבה הסציליאנית לקישוטיות יתרה, 
שגם היא בעצם שריד לשלטון הערבי באי. 
הסגנון המצועצע מעיד על אופיים של 
הסיציליאנים - שאוהבים את ההוד וההדר 
מצד אחד, ואת הקיצוניות מן העבר השני.
סיציליה הוא מקום שאין שני לו, ומורשת 
העבר ניבטת מכל פינה. העובדה שמדובר 
באי רק העצימה את השפעתם התרבותית 
של כל כובשיו. מספרים שהיום כבר לא 
זורם דם איטלקי בגופם של הסיציליאנים, 
יווני, ערבי,  אלא שילוב של דם פיניקי, 
נורמאני, ספרדי או צרפתי. השילוב האקזוטי, 
הפיקנטי והנפיץ הזה הוא שיצר כאן אומה 

נפרדת למרגלות איטליה. 

527  | ה   דרום איטלי
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מידע מפורט כל 3   
העיירות החשובות ושאר 

מוקדי העניין מתוארים 
בפרוטרוט. הם מסודרים 

על־פי סדר מספורם 
במפת המחוז. בתוך 

כל סעיף יש מידע על 
האתרים החשובים ביותר. 
בתחילת כל סעיף מופיע 

גם שמה של בירת המחוז.

היכרות הנופים, ההיסטוריה 1   
ואופיו של כל מחוז מתוארים 

בתת־פרק זה, שבו תגלו 
כיצד התפתח האזור 

במשך מאות שנים ומה 
הוא צופן לתיירים כיום.

מחוזות איטליה
פרט לרומא, לפירנצה ולוונציה, 
מחולקת איטליה  ל־15 מחוזות 

- ולכולם מוקדשים פרקים 
נפרדים. העיירות והאתרים 

החשובים והמעניינים ביותר 
ממוספרים במפת המחוז.

כל מחוז ממחוזות איטליה 
תוכלו לזהות בקלות 

בזכות הצבע שלו; רשימת 
הצבעים המלאה מופיעה 

בכריכה הפנימית.

במפת המחוז מתוארת 2   
רשת הכבישים הראשיים, 

והיא מאפשרת התרשמות 
כללית מהמחוז. כל 
האתרים החשובים 

ממוספרים, ויש גם טיפים 
שימושיים לנסיעה באזור 

במכונית וברכבת.

מסגרות מספקות מידע 
נוסף ומפורט יותר.

בכל האתרים החשובים יש 
גם מסגרת ובה כל המידע 
השימושי הנחוץ לכם כדי 

לתכנן את ביקורכם.

  מוקדי העניין העיקריים 4 
של איטליה כל אחד מהם זוכה 

לכפולת עמודים )או יותר(. 
מבנים היסטוריים מתוארים 
תוך שימוש בחתך רוחב של 

חלל הפנים; ומוזיאונים וגלריות 
מלווים במפות צבעוניות 
שיעזרו לכם למצוא את 

המוצגים החשובים ביותר.

e טינדארי

ֶמסיָנה טל' Patti V 0941-241136 או 
Oliveri, ומשם באוטובוס פתוח מדי יום 
9:00-19:00 (בחורף עד 16:00) & 7

על צוק המשקיף אל גֹולפֹו די 
ּפאטי (Golfo di Patti) עומדים 
שרידי טינדאריס, אחת הערים 

היווניות האחרונות שנוסדו 
בסיציליה (395 לפנה"ס). 
פרט לחומות העיר נותרו 

כאן (Tindari) היום בעיקר 
שרידים רומיים, כולל הבזיליקה 

והתיאטרון. באנטיקוואריום 
יש חפצי�אמנות שנתגלו 

באתר. כרטיס משולב יקנה 
לכם כניסה גם לוילה רֹומאנה 

(Villa Romana) מהמאה 
השנייה, בּפאטי מרינה.

r ֶמסיָנה

 @ V g 250,000 *
090-) Piazza Cairoli 45 n
2935292) ) מדי יום ∑ 

azienturismomessina.it
העיר (Messina) ידעה רעידות 
אדמות הרסניות, לצד הפגזות 

קשות במלחמת העולם השנייה. 
 Museo) במוזיאון המחוזי

Regionale) יש אוצרות רבים, 
כולל יצירות מאת אנטונלו ָדה 
ֶמסיָנה וקרוואג'ו. סנטיסיָמה 

ָאנּונציַאָטה ֵדיי קטלאני 
 Santissima Annunziata dei)

 Piazza Catalani-שב (Catalani
בולטת באדריכלות הנוראמנית 
שלה מהמאה ה�12 ומקושטת 

בעושר רב. לביקור בכנסייה, פנו 
אל לשכת המידע המקומית.

מחוץ לֶמסיָנה, פונטנה 
 ;Fontana d’Orione) ד'אֹוריֹוֶנה
1547) מאת ג.א מֹונטֹורזֹולי היא 

המזרקה היפה ביותר מסוגה 
בסיציליה של המאה ה�16. אותו 

פסל תכנן גם את פונטנה די 
 ;Fontana di Nettuno) ֶנטּונֹו

1557), מזרקה המהללת את 
ייסודה של ֶמסיָנה ואת מעמדה 

כאחד הנמלים החשובים בעולם.

E המוזיאון המחוזי

Via della Libertà 465 טל' 090-361292 
פתוח ג'-ה' 9:00-13:30 (א' וחגים עד 

12:30), ג', ה' ושבת גם אחה"צ &

t ָטאֹורמיָנה

 n @ V 10,000 * ֶמסיָנה
 Piazza Santa ,Palazzo Corvaja
Caterina (0942-23243) ) ד'

העיירה (Taormina) יושבת 
במיקום נפלא, וידועה כאתר 

הנופש מספר אחת של סיציליה. 
האווירה יוקרתית מאוד, אף על 

פי שהמקום נמצא על מסלול 
התיירים השחוק. על קו החוף יש 

חופי רחצה חוליים, ובאזור יש 
מגוון רחב של מסעדות ומלונות.

השריד החשוב ביותר מהעת 
העתיקה הוא התיאטרון. 

בבנייתו החלו היוונים במאה 
השלישית לפנה"ס, ולימים נבנה 
מחדש בידי הרומאים. עם שאר 
העתיקות מהתקופה הקלאסית 

 ;odeon) נמנים שרידי האֹוֵדיאֹון
למופעי מוסיקה) והָנאּומאקָיה 

(naumachia; אגם מלאכותי 
ששימש לשחזור קרבות ימיים). 
בפיאצה ויטוריה ֶעָמנּוֶאֶלה (שם 
עמד בעבר הפורום הרומי) ניצב 

 Palazzo) ּפאלאצֹו קֹורבאָיה
Corvaia; המאה ה�14), שנבנה 

מאבני מקדש שעמד כאן בעבר. 
הדּואֹומֹו מהמאה ה�13, בעל 

החזות המבוצרת, שופץ ב�1636.

האזור
חוף הרחצה המרכזי של 

ָטאֹורמיָנה הוא מאצארֹו; הוא קרוב 
מאוד לעיירה, והמים בו צלולים. 

מדרום לָטאֹורמיָנה נמצאות 
חורבות נאקסֹוס העתיקה, בקאּפֹו 
סקיזֹו. ממערב לכאן משתרע גֹוֶלה 

ֶדל'אלקנטרה, ערוץ בעומק של 
20 מ' ובו אבני בזלת, נהר ומפלים.

המדונה והילד (1473) מאת אנטונלו ָדה 
ֶמסיָנה, במוזיאון המחוזי

y הר ֶאטָנה

קאטאנָיה Linguaglossa V או 
 Circumetnea רכבת ;Randazzo

 @ Riposto-מקאטאנָיה ל
 ,Via G. Garibaldi 63 n Nicolosi-ל

Nicolosi (095-911505); לשכירת 
http:// ∑ 095-7914755 :מדריך

turismo.provincia.ct.it
הר�הגעש (Mount Etna) הגבוה 

(3370 מ') והפעיל ביותר באירופה 
נודע בעת העתיקה כנפחייה של 

ֵאל האש וּולקאן. תוכלו לטפס אל 
הפסגה רק בליווי מדריך מנוסה. 

רכבת Circumetnea ('עוקף 
ֶאטָנה') נוסעת למרגלותיו, עם 

נוף מרשים של הר�הגעש.

u קאטאנָיה

 Via n @ V k 315,000 *
 ( (095-7306211) Cimarosa 10

ב'-שבת (שוק רגיל); א' (עתיקות 
apt.catania.it ∑ (ושמונצעס

העיר (Catania) נחרבה ברעידת 
אדמה ב�1693 ונבנתה מחדש. 

היא לא יפהפייה כמו ערים 
אחרות, ובכל זאת תוכלו להתרשם 
בה מכמה בנייני בארוק מרשימים 

שנבנו מאבני בזלת. בפיאצה ֶדל 
 (Piazza del Duomo) דּואֹומֹו

יש פיל מבזלת (סמלה של 

קאטאנָיה) ועליו אובליסק מצרי, 
וגם נוף דרמטי של הר ֶאטָנה. 

ב�1736 זכה הדּואֹומֹו הנורמאני 
לחזית חדשה, פרי עבודתו של 
ואקאריני, שתכנן גם את בית�
העירייה (Municipio; הושלם 
ב�1741), בנה את חזית כנסיית 

 ,(1748 ;Sant’Agata) סנט'אגתה
תרם לתכנונו של קֹוֶלג'ֹו קּוֶטלי 

(Collegio Cutelli; סביבות 1779) 
 Palazzo) ועבד על ּפאלאצֹו ואֶלה

Valle; סביבות 1740-1750).
על�פי מיטב המסורת של 

ואקאריני בנויה גם כנסיית סן 
ּפלאצ'ידֹו (San Placido; סביבות 

1768) שתכנן סטפאנו איטאר. 

על גילופי האבן הגחמניים בחזית 
 Palazzo) ּפאלאצֹו ּביסקארי

Biscari; תחילת המאה ה�18) 
התעלה עוד יותר הקישוט חסר�

העכבות של אנטוניו אמאטֹו, 
שתכנן את המנזר הבנדיקטיני 

רחב�הידיים (1704), וכן את 
 ;San Niccolò) כנסיית סן ניקֹולֹו

1730) הענקית שצמודה אליו.
 Via Vittorio Emanuele-ב

 Museo) ניצב מוזיאון ֶּבליני
Belliniano), מקום הולדתו של 

המלחין הידוע וינֶצ'נצֹו ֶּבליני 
(1801-1835). חורבות הבזלת 
 Teatro) של תיאטרו רֹומאנֹו

Romano; 21 לפנה"ס) נמצאות 
ב-Piazza Stesicono. בביתו 

 Via Sant'Anna-של ֶורָגה שב
התגורר הסופר הסיציליאני 

הנודע ג'ובאני ֶורָגה (1840-1922). 
ב-Via Crociferi ניצבות 

הכנסיות סן פרנצ'סקו ּבֹורָג'ה 
(San Francesco Borgia), סן 
ֶּבֶנֶדטֹו (San Benedetto) וסן 

ג'וליאנו (San Giuliano); חלל 
הפנים של האחרונה הוא יצירת 

מופת מאת ואקאריני (1760). 
בהמשך אותו רחוב תגיעו 

 Santo) אל סנטו קארֶצ'ֶרה
Carcere), כנסייה ובה כלאה 

של אגתה הקדושה, שהוצאה 
להורג בשנת 253 לספירה.

וירקות בחזרה למולדתם. 
הערבים הביאו עמם את התפוז, 

הלימון, החציל וקנה הסוכר. 
חיבתם למיני מתוקים שימשה 

השראה לגרניטה (granita) - ברד 
 ,(cassata) בטעמים - ולקסטה
עוגת גבינה עשירה מריקוטה 

ומפירות מסוכרים. הסציליאנים 
אוהבים לייחס את הגלידה 

המפורסמת שלהם לערבים, אך 
למעשה היוונים והרומאים נהגו 

לייצר גרסה קדומה משלהם 
- כשקיררו יין בשלג שהביאו 
ממרומי הר ֶאטָנה. כמו בכל 

מקום אחר, גם כאן התפרנסו 
הכפריים בדוחק ותזונתם 

היתה צנועה מאוד, שעה שבני 
האצולה נהנו מכל שפעת 

הארץ. כתוצאה מכך, 
אחד המאפיינים 

הבולטים של המטבח 
הסיציליאני הוא 
הקיצוניות - הוא 

חסכוני מצד אחד ועשיר 

מצד שני. גם בסיציליה תיהנו 
מהמטבח האיטלקי המוכר, אך 
יש גם גרסאות מעניינות יותר - 
כולל שימוש בתוצרת מקומית 
כמו דג�חרב, סרדינים, גבינת 
ריקוטה, צ'ילי אדום, חצילים, 
צלפים, זיתים וממרח שקדים.

מבחר ססגוני של ירקות ופירות בדוכן 
שוק בסיציליה

התיאטרון היווני של טאּורמיָנה יושב במיקום מופלא, וברגע הר ֶאטָנה

חזית הדּואֹומֹו של קאטאנָיה

פירות מרציפן העשויים משקדים טחונים

סירות ליד החוף בעיירה היפיפייה ֶצ'פאלּו

סיציליה ידועה באחד 
המטבחים המגוונים ביותר 
באיטליה. מיקומו הייחודי 

של האי - בין צפון�אפריקה 
לאירופה, באגן הים�התיכון - 

ושורת הפולשים שהטביעו בה 
את חותמם תרמו כולם לגיוונו 

של הבישול המקומי. ספר 
הבישול הקדום ביותר בעולם 
המערבי הוא אמנות הבישול 
(המאה החמישית לפנה"ס); 

לרוע המזל הוא אבד מאז, אך 
ידוע שנכתב בידי מיֶתקּוס, יווני 

שהתגורר בסיראקּוזה. האי 
הפורה הביא לכאן מתיישבים 

יוונים, שייצאו מכאן שמן, 
חיטה, דבש, גבינות, פירות 

ההשפעות על המטבח הסיציליאני
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טינדארי ידועה בעיקר בזכות 
בית�התפילה המוקדש לאיקונה 

ביזנטית - המדונה השחורה 
.Piazzale Belvedere-ב -

1

2

3

6

4

5

8

7

2 מֹונֵריַאֶלה   

הדּואֹומֹו (Monreale) מקושט ברוב 
פאר, ונשקף ממנו נוף מרהיב של 

קֹונָקה ד'אֹורֹו. זה אחד האתרים 
החשובים ביותר של סיציליה 

הנורמאנית. את הקתדרלה יסד 
ב�1172 המלך הנורמאני גּולֶיילמֹו 
השני, ולצדו יש מנזר בנדיקטיני. 

חלל הפנים עשיר בפסיפסים 
שהניחו אּומנים ביזנטיים ומקומיים 

- עדות לכך שהמלך רצה 
להתעלות בעוצמתו 

על הארכיהגמון 
של ּפאֶלרמֹו. כמו 
בֶצ'פאלּו, ולימים 

בּפאֶלרמֹו, גם הדּואֹומֹו 
שימש פנתיאון מלכותי.

. ישו ּפנטֹוקראטֹור
תוכנית הצלב הלטיני של הכנסייה 
מתרכזת סביב פסיפס מרשים של 

ישו בהדרו (המאות ה�12-13).

האפסיס מבחוץ
שלוש האפסידות 

מקושטות להפליא באבן 
טוף ובשיש צבעוני, 

ומייצגות את שיאה של 
האדריכלות הנורמאנית.

כניסה לקפלה ֶדל 
קרֹוצ'יפיסיֹו ולבית האוצר

. מחזור הפסיפסים
הפסיפסים העשירים 

הושלמו ב�1182 ומתארים 
סצינות מהתנ"ך (באולם 
התווך), מתורתו של ישו 
(במעברי�הצד, במתחם 

המקהלה ובאגפי הרוחב), 
ומארבע הבשורות 

(באפסידות הצדדיות). כאן 
מתואר סיפורו של נוח.

לוח מדלת הארד
דלת הארד היפה 
שיצק ּבֹונאנֹו ָדה 

פיזה (1185) חתומה 
בידי האמן, ומתארת 

42 סצינות מכתבי 
הקודש בתוך מסגרות 

מקושטות. האריה 
והגריפון הם סמלי 

הממלכה הנורמאנית.

פרט מתוך עמוד
אּומני קמפאניה, 
ּפּולָיה, לומברדיה 

וסיציליה עבדו 
יחדיו על גילוף 

העמודים בחצר 
הפנימית. בפרט 

הזה נראים 
אדם וחווה.

. החצר הפנימית
החצרות הן יצירת מופת 
של האמנות הנורמאנית, 

מימי שלטונו של 
גּולֶיילמֹו השני. העמודים 

פשוטים, מגולפים או 
משובצים באריחים 
ססגוניים, ותומכים 
בכותרות מגולפות 
שמתוכן צומחות 

קשתות בסגנון ערבי.

 חשוב לדעת 
 מידע שימושי

 duomo monreale.it 5 Piazza Duomo
הכנסייה טל' 091-6404413 פתוח מאי-ספטמבר: 

מדי יום 9:00-18:30; אוקטובר-אפריל: מדי יום 
8:00-12:30 ו-15:30-18:00 5 8 החצר 

הפנימית טל' 091-6404403 פתוח ב'-שבת 
9:00-13:00 & בית האוצר פתוח כנ"ל &      

תחבורה
  @ 389, 809, 8/9 וקווים אחרים שנוסעים מערבה .  

מקרא

1  על דלת הארד שיצק 
ּבאריזאנֹו ָדה טראני (1179), 

בצד הצפוני של הדּואֹומֹו, 
מגינה אכסדרת עמודים שתכננו 

ג'אן דומניקו ופאציֹו גאג'יני 
. (1547-1469)

2 רצפת קֹוזמאטי מקורית 
במקום המקהלה 

3 בין אולם התווך למעברי�הצד 
מפרידים עמודים רומיים 

4  קברו המלכותי של גּולֶיילמֹו 
השני עשוי משיש לבן, והוא סמוך 
לקבר הבהט של גּולֶיילמֹו הראשון, 

בפינת אגף הרוחב . 
5 תקרת העץ המוזהבת
6  הקיר הדרומי והחצר 

הפנימית הם שרידים למנזר 
הבנדיקטיני .

7 מזרקה קטנה בסגנון אוריינטלי
8  אכסדרת העמודים מהמאה 

ה�18 מוקפת מגדלים נמוכים 
משני עבריה .
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מבט אל סיציליה
קו החוף הארוך של סיציליה מספק מאות חופים חוליים מרהיבים, במיוחד באזור 

ָטאֹורמיָנה וגֹולפֹו די קסטלאמאֶרה (Golfo di Castellammare), ליד סן ויטֹו לֹו קאּפֹו 
(San Vito lo Capo) - כיום חלק משמורת טבע גדולה. פנים הארץ מגוון מאוד, 

ומאופיין בעיירות הרריות מבודדות, ובמישורים נרחבים שקוטעים פה ושם רכסי הרים 
הידועים בשלל הפרחים ובחיות הבר שלהם. אחד המראות המפורסמים ביותר באי 
הוא הר ֶאטָנה, הר�געש פעיל - נהרות הלבה שזרמו כאן במאות השנים האחרונות 

הותירו אחריהם אדמה פורייה במיוחד, העשירה בעצי אגוז, בפרדסים ובכרמים.

ּפאֶלרמֹו עמ' 530-3  1

מֹונֵריַאֶלה עמ' 534-5  2

ּבאֶגִרָיה  3

טראּפאני  4

ֶאריֶצ'ה  5

ָמרָסָלה  6

ֶסֶג'סָטה  7

ֶסלינּונֶטה  8

ֶצ'פאלּו  9

ָאגריֶג'נטֹו  0

פיאצה ָארֶמריָנה  q

ֶאָנה  w

טינדארי  e

ֶמסיָנה  r

ָטאֹורמיָנה  t

הר ֶאטָנה  y

קאטאנָיה  u

ּפאנטאליָקה  i

סיראקּוָזה  o

נֹוטֹו  p

תחבורה
 A18-E45 ,מקשר בין ּפאֶלרמֹו לקאטאנָיה A19-E932 כביש
בין קאטאנָיה לֶמסיָנה, ואילו A20-E90 בין ּפאֶלרמֹו לֶמסיָנה. 

למערב סיציליה תגיעו מּפאֶלרמֹו על כביש A29-E90. מעבורות 
שטות בין ֶמסיָנה לֶרג'ֹו די קלברייה, ומּפאֶלרמֹו לג'נובה או 
לנאפולי. בין העיירות הגדולות באי מקשרים גם קווי רכבת 
יעילים, אך בעיירות הקטנות ביותר פועלים רק אוטובוסים. 

בקאטאנָיה, בּפאֶלרמֹו ובטראּפאני יש נמלי תעופה בינלאומיים.

דייגים מכינים את הסירות בסיראקוָזה

הדּואֹומֹו הנורמאני בּפאֶלרמֹו

המקדש היפהפה בֶסֶג'סָטה

מקרא
כביש מהיר

כביש מהיר בבנייה
כביש ראשי
כביש משני
כביש אחר
כביש נופי

מסילת ברזל ראשית
מסילת ברזל משנית

פסגה

ראו קפל הכריכה האחורית סמלים נוספים במפה
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טיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה ה
שיותר מגולות הכותרת של איטליה, 
תוך ניסיון לצמצם בהם ככל האפשר 
את הנסיעות למרחקים ארוכים. נתחיל 
בשלושה טיולים של יומיים בשלוש הערים 
היפות ביותר באיטליה: רומא, ונציה ופירנצה. 
כל אחד מהמסלולים עומד בפני עצמו, אך 
אפשר גם לשלב ביניהם וליצור מסלול טיול 
של שבוע. בהמשך נפרט הצעות נוספות, 

למי שירצו להאריך את הטיול לעשרה ימים, 
ונציע גם שני מסלולים של שבעה ימים, אחד 
בצפון והשני בדרום איטליה. השילוב בין 
השניים יניב מסלול נהדר לטיול של שבועיים 
בארץ המגף. לבסוף, נביא בפניכם גם שני 
במיוחד  המותאמים  נושאיים,  מסלולים 
בחרו  מסוימים.  בתחומים  לבעלי�עניין 
במסלולים האהובים עליכם, שלבו ביניהם, 

או לקטו מפה ומשם לפי טעמכם.

לגלות את איטליה

שבוע בצפון איטליה

•  התרשמו מיצירות האמנות 
בּפינאקֹוֶטָקה די ּבֶרָרה והמשיכו 

לקניות במילאנו האופנתית.
•  צאו לשיט נינוח בלאגֹו די קֹומֹו 

וטיילו באזור הכפר שמסביב.
•  שאו את המבט אל מרפסת 

ביתה של יוליה בורונה; התרשמו 
מהאדריכלות המרשימה של 

ויֶצ‘נָצה; ואל תוותרו על ציורי�הקיר 
של פאדובה. 

•  שוטו להנאתכם בואּפֹוֶרטֹו בעורק 
התחבורה הראשי של ונציה, 

קאנאל גראנֶדה.
 • השקיפו על הגגות של פירנצה 

ממרומי הדּואֹומֹו ובקרו במוזיאונים 
מהמפורסמים בעולם. 

•  לכו בשבילים וטפסו במדרונות 
המסחררים של קו החוף בצ‘ינקֶווה 

ֶטֶרה.
•  דלגו בין שלוש מהערים הקסומות 

ביותר בטוסקנה: לּוָקה, פיזה 
וסיינה.

מקרא
טיול בצפון איטליה

טיול בדרום איטליה

שבוע בדרום איטליה

•  דלגו בין אוצרות העולם העתיק 
במוזיאונים של רומא וצפו 

בעוברים ושבים תוך ישיבה על 
המדרגות הספרדיות

התרשמו מהפסלים ומהפסיפסים   •
במוזיאון לארכיאולוגיה בנאפולי 

ואל תוותרו על פיצה נהדרת בעיר 
שבה המציאו אותה. 

•  בקרו בעתיקות המרשימות של 
פומפיי ושוטו במעבורת לאי 

קאּפרי.
•  התענגו על הנופים המרהיבים 
בעיירות של חוף אָמאלפי ועל 

אוויר הים בראֶבלוֹ.
 • סעו במעבורת�הלילה לעיר 

פלרמו שבסיציליה ובקרו בארמון 
המרשים ּפאלאצו ֵדיי נֹורמאני.
•  גלו את עמק המקדשים שליד 

ָאגריֶג‘נטֹו, וטיילו בעיירת הבארוק 
היפהפייה נֹוטֹו.

|  היכרות עם איטליה     10
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הקולוסאום, רומא
האמפיתיאטרון, שידע בעבר 

קרבות גלדיאטורים עקובים מדם, 
הוא אחד משיאי הביקור ברומא. 
בדמי הכניסה כלולים גם הפורום 

הרומי ומוזיאון ּפאלאטינֹו.

השדות הזהובים של טוסקנה
הנוף הכפרי של טוסקנה, עם הגבעות 

המשתפלות ועצי הברוש הדקיקים, משמש 
השראה לאמנים ולתיירים זה מאות שנים.

טיול באיטליה 
האטרוסקית

•  בקרו במוזיאונים הנפלאים 
ברומא המוקדשים לתרבות 

האטרוסקית. 
•   המשיכו אל ’עיר המתים‘ 

הענקית ֶצ‘רֶבֶטרי והתרשמו 
מהקברים המכוסים בציורים 

בטארקוויניה.
•  משרידי החיים האטרוסקיים 

תוכלו להתרשם גם בֶנקרֹוּפֹולי 
ֶאטרּוסָקה באֹורבֶייטֹו, ומשם סעו 

לבלות אחה“צ בעיירת ההרים 
טֹודי.

•  סעו לקיּוזי ובקרו במוזיאון 
האטרוסקי הלאומי; המשיכו אל 

גּוּביֹו הימי�ביניימית כדי להתרשם 
מהלוחות האיגוביים.

•  בלו יום בוֹולֶטָרה והתרשמו מכדי 
הקבורה האטרוסקיים במוזיאון 

גּוַאראנצ‘י; סעו גם לפירנצה 
ובקרו באוסף האטרוסקי הנפלא 

של משפחת מדיצ‘י.
טיול גורמה 

במרכז איטליה
פארמה המקסימה נודעת    •

בגבינות ובירך החזיר שלה, 
ומֹוֶדָנה - בחומץ הבלסמי 

המשובח.
•  סעדו בסטייל בבולוניה והתענגו 

על האווירה הנפלאה של העיר 
בברי�היין שלה (ֶאנֹוֶטֶקה - 

.(entoche
בפיזה, הזמינו ּביסֶטָקה פיֹוֶרנטיָנה   •

(Bistecca Fiorentina), ולקינוח 
מומלצת במיוחד הָּפנפֹורֶטה 

(panforte) של סיינה. 
בקרו בֶּפרּוָג‘ה והצטיידו   •

בקופסאות של שוקולד ּבאצ‘י 
(’נשיקות‘) המפורסם שמייצרים 

בה; המשיכו לנֹורָצ‘ה, הידועה 
בפטריות הכמהין ובבשר החזיר 

המשובח שלה.
בלו את היום באֹורבֶייטֹו וקנו   •

גבינת ֶּפקֹורינֹו, סלמי מצוין 
ובקבוק או שניים של יין אֹורבֶייטֹו 

קלאסיקו.

מקרא
טיול גורמה 

במרכז איטליה

טיול באיטליה 
האטרוסקית
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נדקס  | אי  636

אינדקס
מספרי העמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
537 Eolie, Isole ֶאאֹוליים, האיים

219 Aosta ָאאֹוסָטה
פסטיבלים 73  

446 ,442 EUR (רומא) ֶאאּור
 Abbadia ָאּבאדָיה ֶדל'איזֹוָלה

338 dell'Isola
 Abbadia ָאּבאדָיה סן סלבאטֹוֶרה

San Salvatore
פסטיבלים 73  

 Abbazia di ָאּבאצָיה די מֹונֶטה מריה
174 Monte Maria

 Abbazia di ָאּבאצָיה די נֹובאֶצ'ָלה
175 Novacella

 Abbazia ָאּבאצָיה די סן פרּוטּואֹוזֹו
244 di San Fruttuoso

ָאּבאצָיה די סנטו סטפאנו (בולוניה)   
 Abbazia di Santo Stefano

268-9
מפת רחובות 267  

 Abbazia di ָאּבאצָיה די ּפראלָיה
163 Praglia

אביב באיטליה 70
אביזרים, חנויות

ונציה 128, 129  
מילאנו 200, 201  
פירנצה 309, 310  

223 Avigliana ָאביליַאָנה
אבירי מסדר יוחנן הקדוש מירושלים 

 Knights of St John of
232 Jerusalem

 Aventino (רומא) ָאֶבנטינֹו ולאֶטראנֹו
435-41 e Laterano

מלונות 575-6  
מסעדות 599  

 Avenzo, Jacopo ָאֶבנצֹו, ג'אקֹוּפֹו
163

 Abruzzo, אּברּוצֹו, מֹוליֶזה וּפּולָיה
505-17 Molise e Puglia

אקלים 77  
המטבח המקומי 480-81  

טיול באּברּוצֹו, מֹוליֶזה וּפּולָיה   
506-7

מלונות 577  
מסעדות 602-3  

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ד'ָאּברּוצֹו,   
 Parco Nazionale לאציֹו ֶא מֹוליֶזה

 d'Abruzzo, Lazio e Molies
510-11

537 Egadi, Isole ֶאגאדיים, האיים
(ה)אגודה האיטלקית לרכיבה על 
 Federazione Italiana סוסים

611 Sport Equestri

(ה)אגודה האיטלקית לטיפוס הרים 
 Federazione Arrampicata

611 Sportiva Italiana
(ה)אגודה האיטלקית לטניס 

 Federazione Italiana di Tennis
611

(ה)אגודה האיטלקית לצלילה 
 Federazione Italiana Attività

611 Subacquee
(ה)אגודה האיטלקית לקיאקים 

 Federazione Italiana Canoa
611 Kayak

(ה)אגודה האיטלקית לשיט 
611 Federazione Italiana Vela

 Società אגודת דנטה אליגיירי
611 Dante Alighieri

 Agostino di ָאגֹוסטינֹו די דּוצ'ֹו
357 ,356 ,270 Duccio

 ,403 Agnese, Sant' אגנס הקדושה
445

484 Egesta ֶאֶג'סָטה
502 Agropoli ָאגרֹוּפֹולי

 ,527 ,478 Agrigento ָאגריֶג'נטֹו
539

פסטיבלים 73  
ָאגריטּוריזמֹו 560, 561

444 ,415 Agrippa ָאגריָּפה
543 Agatha, Santa אגתה הקדושה

 Adelaide, ָאֶדֵלייד, הרוזנת
222 Contessa

89 Adriatico, Mare אדריאטי, הים
 Adriana, (טיבולי) אדריאנה, וילה

12 Villa
 Hadrian, אדריאנוס, הקיסר

53 ,52 Emperor
הפנתיאון (רומא) 406, 408  

התבליטים של טריאנּוס 396  
וילה אדריאנה (טיבולי) 53, 392,   

472
מקדש ונוס ורומא (רומא) 395  
קסטל סנט'אנג'לו (רומא) 421  

אדריכלות 34-5
אטרוסקית 34  

בדרום איטליה 482-3  
בוונציה ומחוז ֶוֶנטֹו 84-5  

במרכז איטליה 256-7  
בצפון�מערב איטליה 178-9,   

188-9
ברומא ולאציו 384-5  
בתי טרּולי 505, 506  

כנסיות רומאנסקיות באּומּבִרָיה   
364-5

אהבה קדושה וטמאה (טיציאן) 443
 ,509 ,405 ,39 ,38 Ovid אובידיוס

511
מקום הולדתו 508  

 Euganei, Colli ֶאּוגאניות, הגבעות
163

 Ugolino אּוגֹולינֹו די ּפֶרֶטה אילאריֹו
362 di Prete Ilario

 Augustus, אוגוסטוס קיסר
53 ,52 Emperor

ָאאֹוסָטה 219  
ָאקוויֵליָאה 168  

ַאָרה ּפאצ'יס (רומא) 414  
גבעת ּפאלאטינֹו (רומא) 398, 399  

המאוזוליאום של אוגוסטוס   
(רומא) 414

המוזיאון לארכיאולוגיה (ורונה)   
149

ִוָיה ָאּפָיה אנטיקה (רומא) 445  
סּוָזה 222  

פורום אוגוסטוס (רומא) 393  
פיאצה די מֹונֶטצ'יטֹוריֹו (רומא)   

409
פסליו 224, 416, 426  

ראֶבָנה 272  
 Agostino, San אוגוסטינוס הקדוש

207
אוגוסטינוס הקדוש (קרּפאצ'ֹו) 61
 Augustinian אוגוסטיני, המסדר

305 order
 Eudoxia, ֶאּודֹוקסָיה, הקיסרית

416 Empress
166-7 ,81 Udine אּודיֶנה

 Aue, Hartmann ָאֶווה, הרטמן פון
175 von

631 Avis אוויס
149 Evelyn, John אוולין, ג'ון

 Eusebio di San ֶאּוֶזּביֹו די סן ג'ורג'ו
357 Giorgio

ֶאּוֶזּביֹו הקדוש, ההגמון של ֶורֶצ'לי 
 Eusebio, Sant', Bishop of

230 Vercelli
אוטובוס, טיולים 615

אוטובוס, נסיעה 627, 633
אוטובוסים 632

קווי אוטובוס ברומא 462-3  
 Hauteville, אֹוטוויל, רֹוֶז'ה ֶדה

56 Roger de
305 Utens, Giusto אּוֶטנס, ג'ּוסטֹו

517 Otranto אֹוטראנטֹו
 Utrecht, (1713) אּוטֶרכט, אמנה

64 Treaty of
אוכל ומשקאות

בדרום איטליה 480-81  
בוונציה 128, 129  

במילאנו 200, 201  
במרכז איטליה 252-3  

בפירנצה 309, 310  
בצפון�מזרח איטליה 82-3  

בצפון�מערב איטליה 184-5  
ברומא 447, 448  

ברומא ולאציו 382-3  
גבינת פרמזן וירך חזיר מּפארָמה   

263
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חנויות 606, 607  
מטבח סיציליאני מסורתי 543  

קורסי בישול 611  
ראו גם מסעדות; יין  

אוכל צמחוני 579
549 Olbia אֹולִּבָיה

Oltrarno (פירנצה) אֹולטרארנֹו
מפת רחובות 304-5  

215 ,43 ,42 ,25 Olivetti אֹוליֶבטי
 1960) Olympic) (ה)אולימפיאדה

69 Games
 Alaric the אולריק הוויזיגותי

54 Visigoth
 Ombrone אֹומּברֹוֶנה, שפך הנהר

350 estuary
 Umberto אומברטו הראשון, המלך

68 ,67 I, King
353-67 Umbria אּומּבִרָיה

אּומּבִרָיה על המפה 354-5  
אקלים 77  

המטבח המקומי 253  
כנסיות רומאנסקיות 364-5  

מלונות 572  
מסעדות 594-5  

 Umbria (ֶּפרּוָג'ה) אּומּבִרָיה ג'אז
609 ,71 Jazz

 Ungarelli, Father אּונגאֶרלי, הנזיר
425

אוניברסיטת בולוניה 56
 Padua אוניברסיטת פאדובה

45 University
מפת רחובות 159  

אֹונִייָסנטי מדונה (ג'ֹוטֹו) 290
301 Ognissanti (פירנצה) אֹונִייָסנטי

206 UNESCO אונסק“ו
אונסק“ו, אתרי מורשת�העולם 

 UNESCO World Heritage Sites
547 ,523 ,515

230 Ossola, Val d' אֹוסֹוָלה, עמק
471 Ostia Antica אֹוסִטָיה אנטיקה

537 Ustica אּוסטיָקה
54 Ostrogoths אוסטרוגותים

578 Osterie אֹוסֶטִרֶייה
218 Ussel אּוֶסל

אוסף גוגנהיים (ונציה) ראו פגי 
גוגנהיים, אוסף

אֹוסֶּפדאֶלה ֶדל ֶצ'ּפֹו (ּפיסטֹוָיה) 
331 Ospedale del Ceppo

 ,13 Uffizi (פירנצה) אופיצי, גלריה
290-93 ,250

אמנות גותית 292  
אמנות הרנסאנס המוקדם 292-3  

הרנסאנס המאוחר והמנייריזם   
293

יצירות מאוחרות 293  
מפת הבניין 290-91  

אופנה, חנויות
במילאנו 200, 201  

ברומא 447, 448  
אופניים

השכרה 633  
חגים 610  

מרוצים 74  
אופרה 27, 41, 608, 609

Uccello, Paolo אּוֶצ'לֹו, פאולו
קרב סן רומאנו 31, 292  

ציורי�הקיר בסנטה מריה נֹוֶבָלה   
(פירנצה) 300

 Uccellina, Monti אּוֶצ'ליָנה, גבעות
351 dell'

אֹוראטֹוריֹו די סן ג'ורג'ו (פאדובה) 
163 Oratorio di San Giorgio
אֹוראטֹוריֹו די סן לורנצו (פלרמו) 

533 Oratorio di San Lorenzo
אֹוראטֹוריֹו די סנטה ציָטה (פלרמו) 

482 Oratorio di Santa Zita
אֹוראטֹוריֹו ֵדיי פיליּפיני (רומא) 
402 Oratorio dei Filippini

אֹוראטֹוריֹו ֶדל רֹוזאריֹו די סן דומניקו 
 Oratorio del Rosario di (פלרמו)

532 San Domenico
אֹוראטֹוריֹו ֶדל רֹוזאריֹו די סנטה צ'יָטה 
 Oratorio del Rosario di (פלרמו)

533 Santa Cita
 Urban אורבאנוס הרביעי, האפיפיור

57 IV, Pope
קברו 356  

אורבאנוס השלישי, האפיפיור 
339 Urban III, Pope

 Urban אורבאנוס השמיני, האפיפיור
443 VIII, Pope

373 Urbania אּורּבאנָיה  
סמל האצולה 419  

סן פייטרו (רומא) 422  
סנט'איבֹו ַאָלה סאּפֶיינָצה (רומא)   

404
פאלאצו ָּברֶּבריני (רומא) 415  

אּורּבאנָיה 369, 373
351 Orbetello אֹורֶּבֶטלֹו

362-3 ,353 Orvieto אֹורבֶייטֹו
אדריכלות 364  

הדּואֹומֹו 34, 362-3  
טיול באיטליה האטרוסקית 17  
טיול גורמה במרכז איטליה 16  
 Orvieto אֹורבֶייטֹו קלאסיקו, יין

255 Classico wine
374-5 ,369 Urbino אּורּבינֹו

 Palazzo Ducale ּפאלאצו דּוקאֶלה  
374-5 ,256 ,251

554 Orgosolo אֹורגֹוזֹולֹו
Ora אֹוָרה

פסטיבלים 70  
517 Oronzo, St אֹורֹונצֹו הקדוש

Orta, Lgo d' 231 'אֹורָטה, לאגֹו ד
 Orta San Giulio אֹורָטה סן ג'וליו

231
546 Ortigia אֹורטיָג'ה

 Ortisei (סנקט אּולריך) אֹורטיֵסיי
176

554-5 ,549 Oristano אֹוריסטאנֹו
פסטיבלים 70  

 Aurelian, ָאּוֶרליאנּוס, הקיסר
421 Emperor

 Aurelian Wall ָאּוֶרליאנּוס, חומת
441 ,54

233 Ormea אֹורֵמיָאה
אֹורֶסאֹולֹו, פייטרו, הדוג'ה של ונציה 

 Orseolo, Pietro, Doge of
112 ,56 Venice

Orso, St אֹורסֹו הקדוש
קברו 219  

 Orsini, Duke אֹורסיני, דוכס ויצ'ינֹו
469 Vicino

 Orsini family אֹורסיני, משפחת
517

אֹורָסנמיֶקֶלה (פירנצה) 
287 Orsanmichele

מפת רחובות 282  
554 Urzulei אּורצּוֵליי

 Orcagna, אֹורקאנָיה, אנדריאה
Andrea

אֹורָסנמיֶקֶלה (פירנצה) 287  
ישו על כס המלוכה עם מריה   

וקדושים 31
לֹוָג'ה ֵדיי לאנצי (פירנצה) 295  
ציור�הקיר בֶצ'נאקֹולֹו די סנטו   

סּפיריטו (פירנצה) 304
ציורי�הקיר בקפלה סטרֹוצי   

(פירנצה) 300
153 Asolo ָאזֹולֹו

 Atti, Isotta degli ָאטי, איזֹוָטה ֶדלי
270

127 Attila the Hun אטילה ההוני
 ,479 ,63 Etna, Monte ֶאטָנה, הר

543 ,484
501 Atrani ָאטראני

 Etruscans & אטרוסקים וֶאטרּורָיה
259 ,48-9 Etruria

אדרידכלות 34, 384  
המוזיאון האטרוסקי (ּפיטיליָאנֹו)   

351
המוזיאון האטרוסקי הלאומי   

(רומא) 17, 444
המוזיאון העירוני (גּוּביֹו) 356  

המוזיאון לארכיאולוגיה   
והנקרופוליס (טארקוויניה) 470

וֹולֶטָרה 338  
ויֶטרּבֹו 468  

טארקוויניה 470  
טיול באיטליה האטרוסקית 17  



נדקס  | אי  638

אטרוסקים וֶאטרּורָיה, המשך
לאציו 465  

מאֶרָמה 350  
מוזיאוני הוותיקן (רומא) 424, 425,   

426
ֶנקרֹוּפֹולי ֶאטרּוסָקה קרֹוֶצ'פיסֹו ֶדל   

טּופֹו (אֹורבֶייטֹו) 363
ֶצ'רֶבֶטרי 470  
קֹורטֹוָנה 336  

קיּוזי 336  
קמפניה 487  
508 Atri ָאטרי

218 Ayas valley ַאיאס, עמק
215 Ivrea איבֵריָאה

206-7 Iseo, Lago d' 'איֶזאֹו, לאגֹו ד
537 Isole Eolie איזֹוֶלה ֶאאֹולֶייה
537 Isole Egadi איזֹוֶלה ֶאגאדי

 ,192 ,183 Isola Bella איזֹוָלה ֶּבָלה
195

 Isola di San איזֹוָלה די סן פייטרו
555 ,551 ,549 Pietro

511 Isole Tremiti איזֹוֶלה טֶרמיטי
 Isola Maggiore איזֹוָלה מאג'ֹוֶרה

357
 Isola San Giulio איזֹוָלה סן ג'וליו

231
537 Isole Pelagie איזֹוֶלה ֶּפאלֶג'ה

552 Isola Caprera איזֹוָלה קאּפֶרָרה
(ה)איחוד האירופי, ביטוח רפואי 
 European Health לאזרחים

619 Insurance Card
(ה)איחוד המוניטרי האירופי 

 European Economic
69 Community

543 Ittar, Stefano איטאר, סטפאנו
איטליה בימי�הביניים 58-9

אמנות 30-31  
66 Giovine Italia איטליה הצעירה

איטליה של ימינו 68-9
איטלקית, לימודים 610

 Aiello, Matteo d' 'ָאֶיילֹו, מתאו ד
533

 Aistulf, ַאייסטּולף, מלך הלומברדים
55 King of the Lombards

484 Aeschylus אייסכילּוס
625 Air Canada אייר קנדה

407 Il Baciccia ִאיל ּבאצ'יָצ'ה
25 Il Mezzogiorno ִאיל ֶמצֹוג'ֹורנֹו
 ,99 Il Pordenone ִאיל ּפֹורֶדנֹוֶנה

166 ,164 ,100
162 Il Riccio (ִאיל) ריצ'ֹו

אימייל 622
432 Imperia אימפריה

 Holy (ה)אימפריה הרומית הקדושה
369 ,191 ,55 Roman Empire

אינֹוֶקנטיּוס העשירי, האפיפיור 
 ,404 ,403 Innocent X, Pope

408
אינֹוֶקנטיּוס השלישי, האפיפיור 

57 Innocent III, Pope

אינֹוֶקנטיּוס השמיני, האפיפיור 
424 Innocent VIII, Pope

אינטרנט 622
71 Infiorata (ֶג'נצאנֹו) אינִפיֹוראָטה

אינצ'יזיֹוני רּוֶּפסטרי, ּפארקֹו 
 Incisioni נאציֹונאֶלה ֶדֶלה

 Rupestri, Parco Nazionale
206 delle

63 ,62 Inquisition (ה)אינקוויזיציה
219 ,218 Issogne איסֹונֶייה

218 Issime איסיֶמה
503 ,487 Ischia איסִקָיה

503 Ischia Ponte איסִקָיה ּפֹונֶטה
503 Ischia Porto איסִקָיה ּפֹורטֹו

אי�צדק (ג'ֹוטֹו) 161
621 Euros אירו

474 Alatri ָאלאטרי
215 Alba ָאלָּבה
פסטיבלים 72  
350 Elba ֶאלָּבה

מעבורות רכב 627  
239 Albenga ָאלֶּבנָגה

471 Albani, Colli אלבניות, גבעות
558 Alberghi ָאלֶּברגי

515 Alberobello ָאלֶּברֹוֶּבלֹו
 Alberti, ָאלֶּברטי, ליאון ּבטיסטה

Leon Battista
בזיליקה די סנט'אנדריאה   

 Basilica di (מנטובה)
211 Sant'Andrea

ֶטמּפיֹו מאלאֶטסטיָאנֹו (רימיני)   
270

סנטה מריה נֹוֶבָלה (פירנצה) 35,   
300 ,257

סנטו סטפאנו רוטונדו (רומא) 438  
על הציור 60  

פאלאצו רּוֶצ'ָלאי (פירנצה) 301  
פסלי משפחת ֶאסֶטה 265  

506 Alberello ָאלֶּבֶרלֹו
אלגוריה על הממשל הטוב (לֹוֶרנֶצטי) 

344
552-3 ,550 ,549 Alghero ָאלֶגרֹו

365 Alunno, Niccolò ָאלּונֹו, ניקולו
222 Alta Val Susa ָאלָטה ואל סּוָזה

ָאלטֹו ָאדיֶג'ה, ראו טֶרנטינֹו�ָאלטֹו–
ָאדיֶג'ה

ָאלָטן, החשמן מרקו סיטיקֹו 
 Altemps, Cardinal Marco

404 Sittico
ֶאֵליָאה 502

 Eleanor of אליאונורה מאראגון
533 Aragon

 Eleonora of אליאונורה מָארּבֹוֵריָאה
555 Arborea

פסלה 554  
 Eleonora of אליאונורה מטולדו

300 Toledo
 Eleonora of אליאונורה מפורטוגל

346 Portugal
625 Alitalia אליטליה

 Alinari brothers ָאלינארי, האחים
301

אלכסנדר השביעי, האפיפיור 
404 Alexander VII, Pope

אנדרטה לזכרו 422  
אלכסנדר השישי, האפיפיור 

431 ,405 Alexander VI, Pope
דירת השרד של ּבֹורָג'ה במוזיאוני   

הוותיקן (רומא) 424, 427
377 Alemanno ָאֶלמאנֹו

 Alemagna, ָאֶלמאנָיה, אמיליו
199 Emilio

42 ,25 Alessi ָאֶלסי
310 Alessi (פירנצה) ָאֶלסי

176 Alpe di Siusi ָאלֶּפה די סיּוזי
177 Alpe Tognola ָאלֶּפה טֹוניֹוָלה

177 Alpe Cermis ָאלֶּפה ֶצ'רמיס
 Alfonso of אלפונסו מאראגון

496 ,60 Aragon
322 Alpi Apuane ָאלּפי ָאּפּוַאֶנה
Alfieri, Vittorio ָאלפֶיירי, ויטוריו

פסלו 232  
215 Alpi (ה)אלפים

 Monte Bianco מֹונֶטה ּביָאנקֹו  
218

 Monte (מטרהורן) מֹונֶטה ֶצ'רבינֹו  
218 Cervino
מנהרות 626  

אם ובנה (קאָרה) 203
 Amato, Antonio ָאמאטֹו, אנטוניו

543
 Amati, Andrea ָאמאטי, אנדריאה

210
210 Amati, Niccolò ָאמאטי, ניקולו

 Amatrice, 'ָאמאטריֶצ'ה, קֹוָלה ֶדל
508 ,377 Cola dell'

501 Amalfi ָאמאלפי
פסטיבלים 71  

ָאמאלפי, חוף (קֹוסטֶייָרה 
 Costiera (ָאמלפיטאָנה

 ,489 ,487 ,478 ,15 Amalfitana
501

 Ammannati, ָאמאנאטי, ברתולומאו
Bartolomeo

וילה ג'וליה (רומא) 444  
סן לורנצו (פירנצה) 298  

ּפֹונֶטה סנטה טריניָטה (פירנצה)   
296

פונטנה די ֶנטּונֹו (פירנצה) 294  
קברו של מרקו ֶּבנאביֶדס 162  

 Ambrogio da ָאמּברֹוג'ֹו ָדה ּפֶרדיס
199 Predis

 Ambrose, St אמברוזיוס הקדוש
204 ,168

 Amadeo, ָאַמֶדאֹו, ג'ובאני אנטוניו
208 ,207 Giovanni Antonio

 Amedeo ָאַמֵדאֹו די ָקסֶטלאמֹונֶטה
228 di Castellamonte

אמות�מים רומיות 50
508 Amiternum ָאמיֶטרנּום
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 Emilia-Romagna אמיליה�רומאניה
259-73

אמיליה�רומאניה על המפה   
260-61

אקלים 76  
מטבח מקומי 252  

מלונות 569-70  
מסעדות 590-92  

 Amici (פירנצה) ָאמיצ'י ֶדָלה מוסיקה
72 della Musica

אמנות
הרנסאנס המאוחר 32-3  

ימי�הביניים והרנסאנס המוקדם   
30-31

סמליות באמנות של הנצרות   
הקדומה 168-9

קדושים וסמלים 36-7  
קניות בפירנצה 309, 310  

שיטת הפרסקו 31  
ראו גם אדריכלות  

166 Ampezzo ָאמֶּפצֹו
474 Anagni אנאנִיי

502 Anacapri ָאנאקּפרי
470 Anguillara (לאציו) ָאנגווילאָרה

 Anguillara, ָאנגווילאָרה, רודולפו
433 Rodolfo

 ,357 Angelico, Fra אנֶג'ליקֹו, פָרה
363

הבשורה 31, 278, 336  
ההורדה מהצלב 280  

המדונה והילד על כס המלוכה עם   
קדושים 36

הצליבה 333  
ישו 329  

מדונה עם קדושים ומלאכים 333  
ציורי�הקיר בוותיקן 427  

ציורי�הקיר בקֹונֶבנטֹו די סן מרקו   
(פירנצה) 280

קברו 408  
 Andrea da אנדריאה ָדה פירנצה

490 Firenze
 Andrea del אנדריאה ֶדל סארטֹו

281 Sarto
הולדת מריה הקדושה 281  

 Andrea del אנדריאה ֶדל ָקסטאניֹו
332 ,278 ,123 Castagno

541 Enna ֶאָנה
578 Enoteca (בר�יין) ֶאנֹוֶטָקה

 Antoniazzo ָאנטֹוניאצֹו רומאנו
470 ,408 Romano

 Anthony אנטוניו הקדוש מפאדובה
of Padua, St

קברו 162  
 Antonius, אנטוניוס, מרקוס

149 ,51 Marcus
 Antonello da אנטונלו ָדה ֶמסיָנה

542 Messina
דיוקן איש צעיר 539  

דיוקן אלמוני 225  
הבשורה 533  

 Antonelli, ָאנטֹוֶנלי, אלסנדרו
Alessandro

הדּואֹומֹו (נֹובאָרה) 231  
מֹוֶלה ָאנטֹוֶנליַאָנה (טורינו) 189,   

228
 Antigorio, Valle ָאנטיגֹוריֹו, עמק

230
 Antinori family ָאנטינֹורי, משפחת

301
ָאנטיקווריּום פֹוֶרנֶזה (רומא) 

395 Antiquarium Forense
 Antelami, ָאנֶטלאמי, ֶּבֶנֶדטֹו

263 ,262 ,232 Benedetto
538 Aeneas ָאֵניַאס

 Annigoni, Pietro ָאניגֹוני, פייטרו
299

224 Agnelli family ָאנֶיילי, משפחת
ָאנפיֵתיאטרֹו רומאנו (לּוָקה) 
326 Anfiteatro Romano

376-7 ,369 Ancona ָאנקֹוָנה
 Estate (רומא) ֶאסטאֶטה רֹומאָנה

71 Romana
ֶאסֶטה, ד' ראו ד'ֶאסֶטה

232-3 Asti ָאסטי
פסטיבלים 72  

358-9 ,353 Assisi אסיזי
אדריכלות 365  

בזיליקה די סן פרנצ'סקו 358-9  
פסטיבלים 72  

רעידת אדמה 69  
 Sienese (ה)אסכולה של סיינה
347 ,345 ,344 ,337 School

(ה)אסכולה של פירנצה 292
אסכולת אתונה (רפאל) 32, 199, 

431 ,420
אסכולת ֶורֶצ'לי 32, 231

אסלאם 617
 Aspurucci, ָאסּפּורּוצ'י, אנטוניס

442 Antonis
 Vespasian, אספסיאנוס, הקיסר

426 Emperor
הקולוסיאום (רומא) 381, 397  

שער טיטוס (רומא) 395  
 Aspromonte ָאסּפרֹומֹונֶטה, הרי

519 mountains
325 Aspertini ָאסֶּפרטיני

 ,369 Ascoli Piceno ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו
377 ,370

אפולו ודפנה (ֶּברניני) 443
 Apollodorus ָאּפֹולֹודֹורּוס מדמשק

392 of Damascus
211 Apuleius ָאּפּוֵליּוס

 Epomeo, Monte ֶאּפֹוֶמאֹו, מֹונֶטה
503

547 Epipolae ֶאּפיּפֹוֶלה
(ה)אפיפיור אינֹוֶקנטיּוס העשירי 

(ֶולאסֶקס) 408
(ה)אפיפיור יוליוס השני (רפאל) 61

אפיפיור, מדינת 259, 353, 465
אפיפיור, נאום (רומא) 70

485 ,61 Plato אפלטון
 Apennini, Monti אפנינים, הרים

505
176 Ötzi ֶאצי

223 Acaia family אקאָיה, משפחת
אקדמיה, גלריה ֶדל' (פירנצה) 

 ,13 Accademia, Galleria dell'
279 ,278

(ה)אקדמיה הפילהרמונית של רומא 
 Accademia Filarmonica

450 ,449 Romana
 ,94 Accademia (ונציה) (ה)אקדמיה

110-11
38 Eco, Umberto ֶאקֹו, אּומֶּברטֹו

אקוואריומים
ָאקוואריֹו מרינו (טִריֶייסֶטה)   

169 Acquario Marino
ג'נובה 241  

50 Aqua Appia ָאקווה ָאּפָיה
168 ,81 Aquileia ָאקוויֵליָאה
ֶאקוויליּבריֹו, פסטיבל (רומא) 

449 Equilibrio Festival
 Aquinas, St ָאקווינֹו, תומאס הקדוש

493 ,36 Thomas
אקלים 76-7, 614

546-7 Achradina ָאקראדיָנה
432 Erasmus ֶאראסמּוס

ָאראקֹוֶאלי, מדרגות (רומא) 
388 Aracoeli, scalinata dell'
ארבעה קדושים מעונים (נאני די 

ּבנקֹו) 31
ארגון אכסניות הנוער של איטליה 

 Associazione Italiana Alberghi
617 per la Gioventù

 AIG)) ארגון הנוער האיטלקי
 Assoziazione Italiana per la

561 Gioventù
552 Ardara ָארדאָרה

 ,52 Ara Pacis (רומא) ַאָרה ּפאצ'יס
414

ארוחת בוקר 559
195 Arona ָארֹוָנה

 Arte di ָארֶטה די ָקלימאָלה
308 Calimala

332 Artimino ָארטימינֹו
 Aretino, Spinello ָאֶרטינֹו, סּפיֶנלֹו

308 ,117 ,59
43 Artemide ָארֶטמיֶדה

ַאֵריָאה סאקָרה די לארגֹו ָארֶג'נטיָנה 
 Area Sacra di Largo (רומא)

407 Argentina
 Ariosto, ָאריֹוסטֹו, לּודֹוביקֹו

265 ,259 Ludovico
485 Aristoxenes ָאריסטֹוֶכנּוס

ֶאריֶצ'ה 537
485 Archytas ארכיטאס

 ,50 ,45 Archimedes ארכימדס
546 ,485

 Armani, Giorgio ארמאני, ג'ורג'ו
43 ,28 ,25
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129 ,128 Armani (ונציה) ארמאני
310 Armani (פירנצה) ארמאני

ארמונות
 Il (ונציה) ִאיל ּפאלאצו נֹונפיניטֹו  

109 Palazzo Nonfinito
ארמון ֶסּפטימיּוס ֶסֶוורּוס (רומא)   

399 Palazzo di Settimio Severo
ּפאלאצו ָאּבאֶטליס (פלרמו)   

533 Palazzo Abatellis
 Palazzo (רומא) פאלאצו ָאלטֶיירי  

407 Altieri
 Palazzo (רומא) פאלאצו ָאלֶטן  

404 Altemps
פאלאצו ָאנטינֹורי (פירנצה)   

301 Palazzo Antinori
ּפאלאצֹו ּבֹורֹוֵמיאֹו (איזֹוָלה ֶּבָלה)   

195 Palazzo Borromeo
 Palazzo (ג'נובה) ּפאלאצו ביאנקו  

242-3 Bianco
 Palazzo (רומא) פאלאצו ּבראשי  

402 Braschi
 Palazzo (ונציה) פאלאצו ָּברָּברֹו  

94 Barbaro
 Palazzo (רומא) פאלאצו ָּברֶּבריני  

415 Barberini
 Palazzo (ונציה) פאלאצו ָּברציָצה  

95 Barzizza
פאלאצו ג'ּוסטיניַאן (ונציה)   

107 Palazzo Giustinian
 Palazzo (ונציה) פאלאצו גארצֹוני  

94 Garzoni
פאלאצו גּוַאדאני (פירנצה)   

304 Palazzo Guadagni
פאלאצו גוויצ'ארדיני (פירנצה)   

305 Palazzo Guicciardini
 Palazzo (ונציה) פאלאצו גראסי  

94 Grassi
ּפאלאצו גריטי�ּפיזאני (ונציה)   

95 Palazzo Gritti-Pisani
 Palazzo (ונציה) פאלאצו דאריֹו  

95 Dario
פאלאצו ָדָבנצאטי (פירנצה)   

297 ,296 Palazzo Davanzati
ּפאלאצו דּוקאֶלה (אּורּבינֹו)   

 ,256 ,251 Palazzo Ducale
374-5

 Palazzo (ג'נובה) ּפאלאצו דּוקאֶלה  
240 Ducale

 Palazzo (גּוּביֹו) ּפאלאצו דּוקאֶלה  
356 Ducale

 Palazzo (ונציה) ּפאלאצו דּוקאֶלה  
118-20 ,113 ,13 Ducale

ּפאלאצו דּוקאֶלה (מנטובה)   
211 Palazzo Ducale

ּפאלאצו דֹורָיה ּפאמפילי (רומא)   
 ,406 Palazzo Doria Pamphilj

408
ּפאלאצו די ביאנקה ָקֶּפלֹו (פירנצה)   

 Palazzo di Bianca Cappello
304

ּפאלאצו די ּפארֶטה גּוֶאלָפה   
 Palazzo di Parte (פירנצה)

297 Guelfa
 Palazzo (מֹוֶדָנה) ּפאלאצו ֵדיי מּוֵזיי  

264 dei Musei
ּפאלאצו ֵדיי נֹורמאני (פלרמו)   

 ,527 Palazzo dei Normanni
530

ּפאלאצו ֵדיי ּפִריֹורי (ֶּפרּוָג'ה)   
357 Palazzo dei Priori

ּפאלאצו ֵדיי קֹונסֹולי (גּוּביֹו)   
356 Palazzo dei Consoli

ּפאלאצו ֵדיי קֹונֶסרָבטֹורי (רומא)   
391 Palazzo dei Conservatori

 Palazzo (ֶּבלּונֹו) ּפאלאצו ֵדיי ֶרטֹורי  
165 dei Rettori

 Palazzo (פאדובה) ּפאלאצו ֶדל ּבֹו  
163 del Bo

ּפאלאצו ֶדל גֹוֶברנאטֹוֶרה (ּפארָמה)   
25 Palazzo del Governatore

ּפאלאצו ֶדל ּפֹוּפֹולֹו (סן ג'ימיניַאנֹו)   
348 Palazzo del Popolo

ּפאלאצו ֶדל קֹומּוֶנה (ּפיאֶצ'נָצה)   
262 Palazzo del Comune

ּפאלאצו ֶדל קֹומּוֶנה (ֶפראָרה)   
265 Palazzo del Comune
ּפאלאצו ֶדל קפיטנו (ורונה)   

148 Palazzo del Capitano
ּפאלאצו ֶדל קפיטניו (פאדובה)   

158 Palazzo del Capitanio
ּפאלאצו ֶדָלה קאנֶצ'ֶלִרָיה (רומא)   

404-5 Palazzo della Cancelleria
ּפאלאצו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה (ורונה)   
148 Palazzo della Ragione

ּפאלאצו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה (פאדובה)   
159 Palazzo della Ragione

ּפאלאצו ואלָמראָנה ּבראָגה   
 Palazzo Valmarana (ויֶצ'נָצה)

154 Braga
ּפאלאצו ֶונדראמין קאֶלרג'י (ונציה)   

93 Palazzo Vendramin Calergi
 Palazzo (רומא) פאלאצו ונציה  

388 Venezia
 Palazzo (ֶלֶצ'ה) ּפאלאצו ֶוסקֹוביֶלה  

516 Vescovile
 Palazzo (פירנצה) ּפאלאצו ֶוקיֹו  

295 ,13 Vecchio
 Palazzo (ונציה) פאלאצו ֶזנֹוּביֹו  

106 Zenobio
 Palazzo Tè (מנטובה) ּפאלאצֹו ֶטה  

211
 Palazzo (ונציה) פאלאצו לאּבָיה  

92 Labia
ּפאלאצו מאדאָמה (טורינו)   

225 Palazzo Madama
ּפאלאצו מאדאָמה (רומא)   

403 Palazzo Madama
 Palazzo (ורונה) ּפאלאצו מאֵפיי  

148 Maffei
 Palazzo (ונציה) ּפאלאצֹו מֹוֶצ'ניגֹו  

94 Mocenigo

ּפאלאצו מיּכיֶאל דאֶלה קֹולֹוֶנה   
 Palazzo Michiel dalle (ונציה)

93 Colonne
ּפאלאצו נּואֹובֹו (רומא) 389, 390  
 Palazzo (ונציה) פאלאצו סאגֶרדֹו  

93 Sagredo
פאלאצו סטרֹוצי (פירנצה)   

297 ,296 ,256 Palazzo Strozzi
 Palazzo (רומא) פאלאצו ֶסנאטֹוריֹו  

389 Senatorio
 Palazzo (רומא) פאלאצו סּפאָדה  

405 Spada
פאלאצו ּפאנדֹולפיני (פירנצה)   

278 Palazzo Pandolfini
פאלאצו פארֶנֶזה (ָקּפרארֹוָלה)   

469 ,384 Palazzo Farnese
 Palazzo (רומא) ּפאלאצו פארֶנֶזה  

441 ,405 Farnese
 Palazzo (סיינה) ּפאלאצו פובליקו  

344 ,343 Pubblico
 Palazzo (פירנצה) פאלאצו ּפיטי  

306-7 ,305 ,250 ,13 Pitti
פאלאצו ּפילֹוָטה (ּפארָמה) 263  

ּפאלאצו ּפיקֹולֹומיני (סיינה)   
345 Palazzo Piccolomini

 Palazzo (לּוָקה) ּפאלאצו ְּפפאֶנר  
327 Pfanner

 Palazzo (רומא) ּפאלאצֹו קֹורסיני  
432 Corsini

 Palazzo ּפאלאצו קֶייריקאטי  
84 Chiericati

ּפאלאצו קפלו מאלפיירו (ונציה)   
94 Palazzo Capello Malipiero

 Palazzo (טורינו) ּפאלאצו ָקריניָאנֹו  
227 ,188 Carignano

 Palazzo (ג'נובה) ּפאלאצו רֹוסֹו  
243 Rosso

פאלאצו רּוֶצ'ָלאי (פירנצה)   
301 Palazzo Rucellai

 Palazzo (ג'נובה) ּפאלאצו ֵריַאֶלה  
242 Reale

 Palazzo (טורינו) ּפאלאצו ֵריַאֶלה  
228 Reale

 Palazzo (נאפולי) ּפאלאצו ֵריַאֶלה  
497 Reale

ּפאלאצו ֵריַאֶלה (קאֶזרָטה)   
482 Palazzo Reale

ּפאלאצֹו שיפאנֹוָיה (ֶפראָרה)   
265 Palazzo Schifanoia

 ,85 Ca' d'Oro (ונציה) קא' ד'אֹורֹו  
98-9 ,93

 Ca' Foscari (ונציה) ָקא' פֹוסקארי  
107

 ,85 Ca' Pesaro (ונציה) קא' ֶּפזארֹו  
93

 Ca' (ונציה) קא' ֶרצֹוניקֹו  
107 Rezzonico

ראו גם וילות  
 ,147 ,146 Arena (ורונה) (ה)ָאֶרָנה

609
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 ,275 ,69 Arno, Fiume ָארנֹו, נהר
319

 Arnolfo di ָארנֹולפֹו די קאמִּביֹו
Cambio

דוכן המטיף בדּואֹומֹו (סיינה) 346  
המוזיאון לאמנות דתית (פירנצה)   

283
סן פאולו פּואֹורי ֶלה מּוָרה (רומא)   

446
פטרוס הקדוש 423  

חופת המזבח בסנטה ֶצ'צ'ילָיה ִאין   
טראסֶטֶבֶרה (רומא) 433

424 ,109 Ernst, Max ארנסט, מקס
124 Arsenale (ונציה) ָארֶסנאֶלה

474 Arpino ָארּפינֹו
 Arpino, 'ָארּפינֹו, ָקבאלֶייר ד

508 Cavalier d'
333-5 Arezzo ָאֶרצֹו

סן פרנצ'סקו 334-5  
פסטיבלים 72  

אתלטיקה 75

ב
536 Bagheria ּבאֶגִרָיה

 Badoglio, Pietro ּבאדֹוליֹו, פייטרו
68

 Badia a ּבאדָיה ָא ּפאסיניָאנֹו
255 Passignano

ּבאדָיה פיֹוֶרנטיָנה (פירנצה)
מפת רחובות 283  
554 Baunei ָּבאּוֵניי

310 Bata (פירנצה) ּבאָטה
552 Baia Sardinia ּבאָיה סרדיניה

 Baldini, Stefano ּבאלדיני, סטפאנו
75

238 Balzi Rossi ּבאלצי רֹוסי
 Bandinelli, Baccio ּבאנדיֶנלי, ּבאצ'ֹו

85
23 Bagni di Lucca ּבאִניי די לּוָקה

199 Bassano ּבאסאנֹו
 Bassano del ּבאסאנֹו ֶדל גראָּפה

153 ,143 Grappa
 Baccio d'Agnolo ּבאצ'ֹו ד'ָאניֹולֹו

285
 Baciocchi, Elisa ּבאצ'ֹוקי, ֶאליָזה

324
230 Baceno ּבאֶצ'נֹו

 Barbera ּבארֶּבָרה ד'ָאלָּבה, יין
186 d'Alba wine

322 Barga ּבארָגה
287 ,13 Bargello (פירנצה) ּבארֶג'לֹו

מפת רחובות 283  
152 Bardolino ּבארדֹולינֹו

222 Bardonecchia ּבארדֹוֶנקָיה
 Barovier, Angelo ּבארֹובֶייר, אנג'לו

125
215 Barolo ּבארֹולֹו

187 ,186 Barolo wine ּבארֹולֹו, יין
553 ,549 ,478 Barumini ּבארּומיני

 Barocci, Federico ּבארֹוצ'י, פדריקו
443 ,375

62 Baroque era בארוק, תקופה
אדריכלות 35, 84, 188, 384, 482  

מוסיקה 40-41  
Bartolo di Fredi ּבארטֹולֹו די פֶרדי

הבריאה 348  
ישו 349  

 Bartolini, ּבארטֹוליני, לורנצו
279 Lorenzo

514 ,505 Bari ּבארי
אדריכלות 483  
פסטיבלים 70  

 Barrea, Lago di ּבאֵריָאה, לאגֹו די
511

 Barisano da ּבאריזאנֹו ָדה טראני
Trani

הדּואֹומֹו (טראני) 513  
הדּואֹומֹו (מֹונֵריַאֶלה)  

הדּואֹומֹו (ראֶבלֹו)  
 Barzaghi, ּבארצאגי, פרנצ'סקו

199 Francesco
366 Bevagna ֶּבבאנָיה

אדריכלות 365  
ָּבּבינגטון, בית התה (רומא) 

412 Babington's Tea Rooms
בגדים 28

בוונציה 128, 129  
בכנסיות 616  

במילאנו 200, 201  
במסעדות 579  

בפירנצה 309, 310  
חנויות 606-7  

טבלת מידות 607  
בד�אנד�ברקפסט (מילאנו) 200, 

201
בדים, חנויות

בוונציה 128, 129  
 Buontalenti, ּבּואֹונטאֶלנטי, ברנרדו

Bernardo
גלריה אּופיצי (פירנצה) 290  

הטריּבּונֹו 293  
המזרקה בפיאצה ֶדה'   

פֶרסקֹוּבאלדי (פירנצה) 305
וילה די ָארטימינֹו (ָארטימינֹו) 332  

סן לורנצו (פירנצה) 298  
פֹורֶטה די ֶּבלֶווֶדֶרה (פירנצה) 307  

Boëthius ּבֹוֶאטיּוס
קברו 207  

 Boboli Gardens (פירנצה) ּבוּבֹולי, גן
307 ,257 ,13

 Bodoni, ּבֹודֹוני, ג'אמּבטיסָטה
43 Giambattista

553 Bosa ּבֹוָזה
ּבֹוֶזן, ראו ּבֹולצאנֹו

 Botticelli, Sandro בוטיצ'לי, סנדרו
375 ,281 ,275 ,205 ,196

האביב 292, 293  
הולדת ונוס 32, 291, 293  

המדונה והילד עם יוחנן המטביל   
262

המדונה של החופה 199  

המדונה של הים 279  
הקפלה הסיסטינית (רומא) 430  

קברו 301  
129 ,128 Bulgari (ונציה) בולגארי

201 ,200 Bulgari (מילאנו) בולגארי
310 Bulgari (פירנצה) בולגארי

243 Boldi ּבֹולדי
266-9 ,259 Bologna בולוניה

טיול גורמה במרכז איטליה 16  
מפת רחובות 266-7  

סן ֶּפטרֹוניֹו 268-9  
עתיקות רומיות 51  

469 Bolsena ּבֹולֶסָנה
176 Bolzano (ּבֹוֶזן) ּבֹולצאנֹו

פסטיבלים 72  
469 Bomarzo ּבֹומארצֹו

Bon, Bartolomeo ּבֹון, ברתולומאו
מחיצת המזבח בסנטה מריה   

גלֹוריֹוָזה ֵדיי פרארי (ונציה) 102
סן רֹוקֹו (ונציה) 105  

סנטו סטפאנו (ונציה) 121  
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו (ונציה) 122  

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן רֹוקֹו   
(ונציה) 104

107 Bon family ּבֹון, משפחת
 Bonanno da Pisa ּבֹונאנֹו ָדה פיזה

535
 Bonitate, ּבֹוניטאֶטה, פייטרו ָדה

533 Pietro da
ּבֹוניפאציּוס השמיני, האפיפיור 

474 ,58 Boniface VIII, Pope
ּבֹוניפאציּוס השמיני, ציור�קיר (ג'ֹוטֹו) 

440
בונפארט, ז'וזף, מלך נאפולי 

 Bonaparte, Joseph, King of
65 Naples

233 Bossea Caves ּבֹוֶסָאה, מערות
 Bussana Vecchia ּבּוסאָנה ֶוקָיה

238-9
 Bosco della ּבֹוסקֹו ֶדָלה ֶמזֹוָלה

271 Mesola
328 Buscheto ּבּוסֶקטֹו

 Boccioni, ּבֹוצ'ֹוני, אּומֶּברטֹו
Umberto

צורות מיוחדות של התמשכות   
בחלל 68

 Boccanegra, ּבֹוקאֶנגָרה, סימון
59 Simon

 Boccaccio, ּבֹוקאצ'ֹו, ג'ובאני
492 ,345 ,58 ,40 ,38 Giovanni

210 Boccaccino ּבֹוקאצ'ינֹו
125 ,89 ,13 Burano ּבּוראנֹו

 Bourbon dynasty ּבּורּבֹון, שושלת
66

 Borgia, Lucrezia ּבֹורָג'ה, לוקרציה
265

 Borgo San ּבֹורגֹו סן מרטינו
Martino

פסטיבלים 71  
372 Borgomaggiore ּבֹורגֹומאג'ֹוֶרה
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 Borghese, ּבֹורֶגֶזה, החשמן שיּפיֹוֶנה
443 ,442 Cardinal Scipione

 Borghese, ּבֹורֶגֶזה, הנסיך קאמילו
443 Prince Camillo

 Borghese, ּבֹורֶגֶזה, פאולינה
443 ,65 Pauline

Bordone, Paris ּבֹורדֹוֶנה, פאריס
דייג מוסר את טבעת נישואיה של   

ונציה לים 33
ּבֹורֹוֶמאֹו, החשמן פדריקו 

 Borromeo, Cardinal Federico
199

 Borromeo, ּבֹורֹוֶמאֹו, החשמן קרלו
230 ,62 Cardinal Carlo

פסלו 195  
 Isole Borromee ּבֹורֹוֶמאיים, האיים

195
 Borromini, ּבֹורֹומיני, פרנצ'סקו

Francesco
טֹוֶרה ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו (רומא) 402  

סן קרלו ָאֶלה קּוָאטרֹו פֹונטאֶנה   
(רומא) 415

סנט'איבֹו ַאָלה סאּפֶיינָצה (רומא)   
404 ,403

סנט'אנֶייֶזה ִאין ָאגֹוֶנה (רומא) 403  
פאלאצו ָּברֶּבריני (רומא) 415  
פאלאצו סּפאָדה (רומא) 405  

קֹוֶלג'ֹו די פרופגנדה פיֶדה (רומא)   
412

206 Bormio ּבֹורִמיֹו
 Buscetta, ּבּוֶשָטה, תומאסו

539 Tommaso
 Basilian ּבזיליּוס, נזירי מסדר

519 monks
 Basilica (רומא) בזיליקה ָאֶמלָיה

396 Aemilia
 Basilica Julia (רומא) בזיליקה ג'וליה

394
 Basilica di בזיליקה די סּוֶּפרָגה

229 Superga
 Basilica (ונציה) בזיליקה די סן מרקו

 ,84 ,81 ,34 ,13 di San Marco
114-17

בית הטבילה והקפלות 117  
בנייתה של הבזיליקה 115  

הפסיפסים 114-17  
מוזיאון סן מרקו 117  
מפת הבניין 116-17  

מפת רחובות 113  
ּפאָלה ד'אֹורֹו 117  

בזיליקה די סן ניקולא (ּבארי) 
483 Basilica di San Nicola

בזיליקה די סן פרנצ'סקו (אסיזי) 
 ,251 Basilica di San Francesco

358-9 ,353
בזיליקה די סנט'אנטוניו (פאדובה) 

162 Basilica di Sant'Antonio
(ה)בזיליקה ע“ש קונסטנטינוס 

 Basilica of (רומא) וָמקֶסנטיּוס
 Constantine and Maxentius

396 ,395

בזיליקה ָּפֶלאֹו–ּכריסטיַאָנה 
(טִרֶייסֶטה) 169

 Basilicata and בזיליקטה וקלברייה
519-25 Calabria

אקלים 77  
בזיליקטה וקלברייה על המפה   

520-21
מטבח מקומי 481  

מלונות 577  
מסעדות 603  
בטיחות 618-19

בטיחות בנהיגה 631
42 Bialetti ּביָאֶלטי

 Bianco, ּביָאנקֹו, ברתולומאו
242 Bartolomeo
בידור 60-61, 608-9

רומא 449-50  
בידור תחת כיפת השמיים ברומא 

450 ,449
 Byzantine ביזנטית, האימפריה

259 Empire
אדריכלות 34, 84, 482  

ראֶבָנה 272  
ביטוח

לרכב 630  
נסיעות 618  

71 Biennale (ונציה) (ה)ביינאלה
 Bacon, Francis בייקון, פרנסיס

424 ,109
412 ,64 Byron, Lord ביירון, לורד

ּפאלאצֹו מֹוֶצ'ניגֹו (ונציה) 94  
 Bizzaccheri, Carlo ּביצאֶקרי, קרלו

436
465 Agro Pontino ביצות ּפֹונטינֹו

 Bicheri, ּביֶקרי, החשמן גּוַאָלה
232 Cardinal Guala

578 Birreria ּביֶרִרָיה
בישול, קורסים 611

 Casa dei (פומפיי) בית האחים ֶוטי
52-3 Vettii

בית הבתולות הווסטאליות (רומא) 
396 ,394 Casa delle Vestali
 Casa di (רומא) ביתה של ליביה

398 Livia
 Casa (לּוָקה) בית�הולדתו של ּפּוצ'יני

325 Natale di Puccini
מפת רחובות 324  

328 Battistero (פיזה) בית�הטבילה
 Battistero (פירנצה) בית�הטבילה

284-6 ,282 ,13
מפת רחובות 282  

 British בית�הספר הבריטי ברומא
442 School at Rome

בית�הקברות הפרוטסטנטי (רומא) 
441 acattolico, cimitero

 Casa di (רומא) ביתו של אוגוסטוס
398 Augusto

בכחוס (מיכלאנג'לו) 287
בכחוס (קרוואג'ֹו) 290

194 ,14 Bellagio ֶּבלאג'ֹו

165 Belluno ֶּבלּונֹו
בלט 608, 609

רומא 449, 450  
54 Belisarius ֶּבליזאריּוס

 Bellini, Giovanni ֶּבליני, ג'ובאני
293 ,265 ,227 ,205 ,202 ,102

הטבלתו של ישו 156  
הירונימוס הקדוש עם כריסטופר   

ואוגוסטינּוס הקדושים 99
הכתרתה של מריה הקדושה 372  

המדונה והילד 103  
המדונה והילד 98  

המדונה והילד בין יוחנן המטביל   
לקדוש 110, 111

המדונה והילד עם ארבעה קדושים   
37 ,32

המדונה והילד עם קדושים 123  
הּפֶייָטה 112, 427  

מריה הקדושה יפת�העיניים 98  
פוליפטיכון 122  

תמונת המזבח של סן ג'ֹוֶּבה 32  
41 Bellini, Vincenzo ֶּבליני, וינֶצ'נצֹו

מוזיאון ֶּבליני (ָקטאנָיה) 543  
 Bembo, ֶּבמּבֹו, החשמן פייטרו

153 Cardinal Pietro
Benavides, Marco ֶּבנאביֶדס, מרקו

קברו 162  
ֶּבֶנֶבנטאנֹו, אֹוֶדריזיֹו ָדה 

513 Beneventano, Oderisio da
510-11 ,487 Benevento ֶּבֶנֶבנטֹו
 Benedetto da ֶּבֶנֶדטֹו ָדה ַמאיאנֹו

Maiano
הבשורה 493  

הקבר של סטרוצי 301  
מזבח סנט'אגוסטינו (סן ג'ימיניַאנֹו)   

349
פאלאצו סטרֹוצי (פירנצה) 297  

ֶּבֶנדיקטּוס ה�11, האפיפיור 
Benedict XI, Pope

קברו 357  
ֶּבֶנדיקטּוס ה�16, האפיפיור 
69 Benedict XVI, Pope

 Benedetto, San ֶּבֶנדיקטּוס הקדוש
473 ,366-7

Benedictines בנדיקטיני, המסדר
 Abbazia di ָאּבאצָיה די ּפראלָיה  

163 Praglia
473 Montecassino מֹונֶטקאסינֹו  

534 Monreale מֹונֵריַאֶלה  
473 Subiaco סּוּביַאקֹו  

סן גרגוריו ָארֶמנֹו (נאפולי) 492  
129 ,128 Benetton (ונציה) בנטון

ֶּבנטיבֹוליֹו, אנטון גאֶלָאצֹו 
 Bentivoglio, Anton Galeazzo

267
 Bentivoglio, ֶּבנטיבֹוליֹו, ָאניּבאֶלה

267 Annibale
 Bentivoglio ֶּבנטיבֹוליֹו, משפחת

259 family
69 Benigni, Roberto בניני, רוברטו
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בנקים 620
 Bessarion, ֶּבסאריֹון, החשמן

61 Cardinal
 Best Western בסט ווסטרן, מלונות

561 Hotels
 Bacanal (ורונה) ָּבקאנאל ֶדל ניֹוקֹו

73 del Gnoco
 Becket, St ֶּבֶקט, הקדוש תומס

538 ,327 Thomas à
בקתות הרים 561

 ,94 Browning, Pen בראונינג, ֶּפן
107

 Browning, Robert בראונינג, רוברט
153 ,107 ,94

ּבראמאנֶטה, דֹונאטֹו די אנג'לו 
 Bramante, Donato di Angelo

431 ,363
הבזיליקה (לֹוֶרטֹו) 377  

הדּואֹומֹו (ּפאבָיה)  
הֶטמּפֶייטֹו (רומא) 35, 433  

סן סאטירֹו (מילאנו) 199  
סנטה מריה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו (רומא)   

414
סנטה מריה ֶדֶלה גראצֶייה (מילאנו)   

204
סנטה מריה ֶדָלה ּפאֶצ'ה (רומא)   

404 ,402
סנטה מריה ֶדָלה קֹונסֹולאציֹוֶנה   

(טֹודי) 256
ּפאלאצֹו קֹורסיני (רומא) 432  

קסטלו ספֹורֶצסקֹו (מילאנו) 196  
ּבראנקאצ'ֹו, החשמן רינאלדו 

Brancaccio, Cardinal Rinaldo
קברו 492  

 Brancacci, ּבראנקאצ'י, ֶפליֶצ'ה
302 Felice

 Brancusi, ּבראנקּוזי, קונסטנטין
Constantin

ָמיאסטָרה 109  
470 Bracciano ּבראצ'אנֹו

 Bracciano, Lago ּבראצ'אנֹו, לאגֹו די
470 di

109 Braque, Georges 'ּבראק, ז'ורז
 Barbarigo, ּברּבאריגֹו, אנטוניו

163 Antonio
ברברה הקדושה (פאלמה ִאיל ֶוקיֹו) 

123
450 ,449 Barberini (רומא) ָּברֶּבריני
 ,192 ,191 ,188 Bergamo ֶּברגאמֹו

205
207 ,199 Bergognone ֶּברגֹוניֹוֶנה

סּוָזה, הפוליפטיכון של 222  
ֶצ'רטֹוָזה די ּפאבָיה 208, 209  

Berruguete, Pedro ֶּברּוֶגֶטה, ֶּפדרֹו
הדוכס ֶפֶדריקֹו 375  

407 ,393 Brutus ברוטוס
205 Brueghel, Pieter ברויגל, פיטר

 Bruno, Giordano ברונו, ג'ֹורדאנֹו
405 ,62

 Bronzino, Agnolo ּברֹונזינֹו, ָאניֹולֹו
279

ֶאֶלאֹונֹוָרה מטולדו 293  
דיוקן של אציל 227  

דיוקנה של לוקרציה ָּפנצ'אטיקי 33  
מות הקדושים של לֹוֶרנטיּוס   

הקדוש 298
קוזימו הראשון 293  

קפלה די ֶאֶלאֹונֹוָרה (פירנצה) 295  
Bruni, Leonardo ּברּוני, ליאונרדו

קברו 288  
175 Brunico (ּברּוֶנק) ּברּוניקֹו

 Brunello ּברּוֶנלֹו די מֹונטאלצ'ינֹו, יין
255 ,254 di Montalcino wine
 Brunelleschi, ברונלסקי, פיליפו

Filippo
דיוקנו 60  

דלתות בית�הטבילה (פירנצה)   
286

הדואומו (ּפיסטֹוָיה) 331  
הדואומו (פירנצה) 35, 60, 257,   

285 ,283 ,275
 San Lorenzo (פירנצה) סן לורנצו  

299 ,298
סנטה קרֹוֶצ'ה (פירנצה) 256  

סנטו סּפיריטֹו (פירנצה) 304, 305  
סֶּפדאֶלה ֶדלי אינֹוֶצ'נטי (פירנצה)   

281 ,279 ,61
עקדת יצחק 287  

פאלאצו ּפיטי (פירנצה) 306  
פיאצה ֶדָלה סנטיסיָמה ָאנּונציַאָטה   

(פירנצה) 281
קפלה ּפאצי, סנטה קרֹוֶצ'ה   

(פירנצה) 288
 Brusazorzi, ּברּוסאצֹורצי, דומניקו

156 Domenico
 Brustolon, ּברּוסטֹולֹון, אנדריאה

165 ,107 Andrea
 Bertini, Giovanni ֶּברטיני, ג'ובאני

493
493 Bertini, Pacio ֶּברטיני, ּפאצ'ֹו

225 Berry, Duc de –ֶּברי, הדוכס מ
 Red Brigades (ה)בריגדות האדומות

69
 Brydone, Patrick ּברידֹוֶנה, פטריק

536
41 Berio, Luciano ֶּבריֹו, לּוצ'ָאנֹו

ּבִריֹוסקֹו, אנדריאה ’ִאיל ריצ'ֹו' 
98 “Briosco, Andrea “Il Riccio
(ה)בריחה למצריים (טינטֹוֶרטֹו) 104
 British Airways בריטיש איירווייז

625
218 Breuil-Cervinia ּבֵריי�ֶצ'רבינָיה

ּבריקֶסן, ראו ּבֶרסאנֹוֶנה
 Berlusconi, ברלוסקוני, סילביו

69 Silvio
413 Berlioz, Hector ברליוז, הקטור

ֶּברלינגֶיירי, ּבֹונאֶבנטּוָרה 
Berlinghieri, Bonaventura

תמונת המזבח של פרנציסקוס   
הקדוש 30

 Bernard of ֶּברנאר מקֶלרבֹו, הקדוש
473 Clairvaux, St

153 Brenta, Fiume ּבֶרנָטה, נהר
164 Brenta, Canale ּבֶרנָטה, תעלת

 Bernini, Gian ברניני, ג'אן לורנצו
408 ,385 ,264 ,35 Lorenzo

אפולו ודפנה 443  
דגם של מזרקה 93  

דוד 443  
המלאכים של סנט'אנדריאה ֶדֶלה   

פראֶטה (רומא) 413
הקפלה של משפחת קיג'י, סנטה   

מריה ֶדל ּפֹוּפֹולו (רומא) 414
התעלותה של לּודֹוביָקה ָאלֶּברטֹוני   

המבורכת 433
התעלותה של תרזה הקדושה 63,   

416
חטיפתה של ֶּפרֶספֹוֶנה 443, 541  

מדוזה 391  
סן פייטרו (רומא) 422  

סנט'אנדריאה ַאל קווירינאֶלה   
(רומא) 415

סנטה מריה סֹוּפָרה מיֶנרָבה   
(רומא) 406

פאלאצו ָּברֶּבריני (רומא) 415  
פאלאצו די מֹונֶטצ'יטֹוריֹו (רומא)   

409
פונטנה ֵדיי קּוָאטרֹו פיּומי 380,   

403
פונטנה ֶדל טריטֹוֶנה (רומא) 27  

פיאצה סן פייטרו (רומא) 420  
 ,413 Bernini, Pietro ֶּברניני, פייטרו

442
ּבָרנצ'יפֹורֶטה, הנסיך ג'וזפה 

 Branciforte, Giuseppe, Prince
536 of

 Brenner Pass ברנר, מעבר�ההרים
143

 Bernard ברנרדו מָאאֹוסָטה, הקדוש
218 of Aosta, St

ברנרדינו מסיינה, הקדוש 
 ,210 Bernardino of Siena, St

356
קברו 508  

 Bressanone (ּבריקֶסן) ּבֶרסאנֹוֶנה
175 ,172

 1529) Barcelona,) ברצלונה, אמנה
62 Treaty of

207 Brescia ּבֶרָשה
 Bartolomeo, Fra ברתולומאו, פָרה

279
אלוהים עם קתרינה הקדושה ועם   

מריה מגדלנה 327
מדונה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה  

(ה)בשורה (גירלאנדאיֹו) 348
(ה)בשורה (ליאונרדו ָדה וינצ'י) 293

(ה)בשורה (מרטיני) 290
(ה)בשורה (ּפֹונטֹורמֹו) 308

(ה)בשורה (ּפינטּוִריקיֹו) 366
(ה)בשורה (פָרה ָאנֶג'ליקֹו) 31, 278, 

336
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415 La Fornarina בת האופה
בתי�מרקחת 619

בתי�שימוש ציבוריים 617

ג
 Gagini, Antonino גאג'יני, אנטונינו

537
 Gagini, Antonello גאג'יני, אנטונלו

541
אֹוראטֹוריֹו די סנטה ציָטה, פסלים   

(פלרמו) 533
חופת המזבח של סנטה מריה ֶדל   

ֶג'זּו (טראּפאני) 536
יוחנן המבשר 537  

סנטה קתרינה 532  
 Gagini, Gian גאג'יני, ג'אן דומניקו

534 Domenico
 Gagini, Domenico גאג'יני, דומניקו

537
534 Gagini, Fazio גאג'יני, פאציֹו
332 Gaddi, Agnolo גאדי, ָאניֹולֹו

 ,288 Gaddi, Taddeo גאדי, תדאו
289

ג'אז 608, 609
פסטיבלים 71  

רומא 449, 450  
475 Gaeta ָגֶאָטה

210 Gatti גאטי
517 ,515 Galatina גאלאטיָנה

339 Galgano, San גאלגאנֹו הקדוש
 Gallo, Francesco גאלֹו, פרנצ'סקו

233
 Galuppi, גאלּוּפי, ָּבלָדסאֶרה

125 Baldassare
50 ,49 Gauls גאלים

 Gambara, גאמּבאָרה, החשמן
469 Cardinal

262 Giambologna ג'אמּבֹולֹונָיה
חטיפת הנשים הסאּביניות 295  

מזרקת אוקיאנוס 307  
מרקורי 283, 287  

פונטנה די ֶנטּונֹו (בולוניה) 266  
פסלו של פרדיננדו הראשון 278,   

281
 Giambono, ג'אמּבֹונֹו, מיֶקֶלה

373 ,111 Michele
 Gambello, גאמֶּבלֹו, אנטוניו

124 ,123 Antonio
 Giambelli, Pietro ג'אמֶּבלי, פייטרו

281
 Gian Nicola ג'אן ניקולא די פאולו

356 di Paolo
 Gandolfino גאנדֹולפינֹו ד'ָאסטי

232 d'Asti
 Giannicola di ג'אניקולה די פאולו

363 Paolo
ג'אנפרנקֹו ֶפֶרה (מילאנו) 

201 ,200 Gianfranco Ferrè
 Garda, Lago di גארָדה, לאגֹו די

152

152 Gardone גארדֹוֶנה
 Giardino (רומא) ג'ארדינו ֶדל לאגו

442 del Lago
233 Garessio גאֶרסיֹו

 Guinigi, Paolo גּואיניג'י, פאולו
327 ,326

297 ,58 ,57 Guelfi גּוֶאלפים
 Guardi, גּוַארדי, פרנצ'סקו

205 ,107 Francesco
Guariento גּוַארֶיינטֹו

מלאכים בשריון 162  
 Guarini, Guarino גּוַאריני, גּוַארינֹו

62
סן לורנצו (טורינו) 189, 228  

ּפאלאצו ֶדל'אקדמיה ֶדֶלה שֶיינֶצה   
(טורינו) 226

ּפאלאצו ָקריניָאנֹו (טורינו) 188,   
227

קפלה ֶדָלה סאקָרה סינדֹוֶנה   
(טורינו) 225

 ,405 ,373 ,269 Guercino גּוֶארצ'ינֹו
408

הדּואֹומֹו (ּפיאֶצ'נָצה) 262  
לוצ'יה הקדושה 327  

עלייתה לשמיים של מריה הקדושה   
327

ג'ובאנה הראשונה, מלכת נאפולי 
 Giovanna I, Queen of Naples

59
 Giovanni ג'ובאני ד'ָאֶלמאנָיה

123 d'Alemagna
 Giovanni da ג'ובאני ָדה ורונה

493 Verona
 Giovanni de' ג'ובאני ֶדה' סנטי

98 Santi
 Giovanni di ג'ובאני די ּבארטֹולֹו

147 Bartolo
 Giovanni di ג'ובאני די סימֹוֶנה

328 Simone
John of Durazzo ג'ובאני מדּוראצֹו

קברו 493  
356 ,355 ,353 Gubbio גּוּביֹו

פסטיבלים 70  
טיול באיטליה האטרוסקית 17  

 Giugiaro, Giorgio ג'ּוג'ארֹו, ג'ורג'ו
42

198 Gauguin, Paul גוגן, פול
40 Guido d'Arezzo גווידו ד'ָאֶרצֹו
 Guido da Como גווידו ָדה קֹומֹו

328
 Guidoriccio גווידֹוריצ'ֹו ָדה פֹוליַאנֹו

58 da Fogliano
 Guidetto da גוויֶדטֹו ָדה קֹומֹו

326 Como
גוויצ'ארדיני, פרנצ'סקו 

305 Guicciardini, Francesco
162 ,161 ,159 ,58 Giotto ג'וטו

אי�צדק 161  
גירוש הסוחרים מבית המקדש 160  

הפגישה בשער הזהב 30  

הקאמָּפניֶלה (פירנצה) 284  
הקֹוֶרטי 160  

חייו של פרנציסקּוס הקדוש 358,   
365 ,359

חלומו של האפיפיור אינֹוֶקנטיּוס   
השלישי 57

טריפטיכון סֶטָפֶנסקי 427  
יום הדין 161  

מריה הקדושה מוצגת בבית�  
המקדש 161

מריה של כל הקדושים 290,292  
פסיפס 423  

פרנציסקּוס הקדוש מופיע בפני   
הנזירים בָארל 360-61

ציור�הקיר ּבֹוניפאציּוס השמיני 440  
ציורי�הקיר בבזיליקה די סן   

פרנצ'סקו (אסיזי) 69, 251, 353
ציורי�הקיר בקפלה ּבארדי   

(פירנצה) 288, 289
ציורי�הקיר בקפלה ֶדלי סקרֹוֶבני   

(פאדובה) 81, 160
קינה על מותו של ישו 161  

 ,39 Goldoni, Carlo גֹולדֹוני, קרלו
64

 Gole גֹוֶלה ֶדל'ָאלקאנטאָרה
542 dell'Alcantara

 Giuliano da ג'וליאנו ָדה ַמאיאנֹו
490 Maiano

 ,33 Giulio Romano ג'וליו רומאנו
211

265 ,264 Wiligelmus גּולֶיילמֹו
 Guglielmo da גּולֶיילמֹו ָדה פיזה

331 Pisa
 William I, גּולֶיילמֹו הראשון, המלך

490 King
קברו 534  

 William the Bad 'גּולֶיילמֹו ’הרע
522

 William II, גּולֶיילמֹו השני, המלך
534 ,482 King

קברו 534  
גונדולות 92, 112, 635

 Gonzaga, גֹונצאָגה, לודוביקו
211 Lodovico

 Gonzaga family גֹונצאָגה, משפחת
211

 Gonzaga, גֹונצאָגה, פדריקו השני
211 Federico II

ג'ֹוסטָרה ֶדל ָסראצ'ינֹו (ָאֶרצֹו) 
72 Giostra del Saracino

 Gozzoli, Benozzo גֹוצֹולי, ֶּבנֹוצֹו
363 ,349 ,329

חיי אוגוסטינוס הקדוש 349  
חייו של פרנציסקּוס הקדוש 365  

ֶסרמֹוֶנָטה 474  
תהלוכת חכמי הקדם 60-61  

43 Gucci גוצ'י
129 ,128 Gucci (ונציה) גוצ'י

201 ,200 Gucci (מילאנו) גוצ'י
310 Gucci (פירנצה) גוצ'י

645  | נדקס   אי

ג'ֹוקֹו ֶדל ּפֹונֶטה (פיזה) 71
 Giorgio (מילאנו) ג'ורג'ו ארמאני

201 ,200 Armani
105 Giorgione ג'ורג'וֶנה

המדונה והילד עם הקדושים ליברל   
ופרנציסקוס 153
הסערה 110,153  
ונוס הישנה 291  

מקום הולדתו 153  
שלושת גילאי האדם 306  

 Giordano, Luca ג'ֹורדאנֹו, לּוָקה
532 ,492 ,491

167 Gorizia גֹוריצָיה
54 Goths גותים

גותית, אדריכלות 34
ונציה 84  

 Gesù Nuovo (נאפולי) ֶג'זּו נּואֹובֹו
493

530 Gesù (פלרמו) ֶג'זּו
407 ,385 ,35 Gesù (רומא) ֶג'זּו

מפת רחובות 407  
40 Gesualdo, Carlo ֶג'זּוָאלדֹו, קרלו

 ,364 ,356 Gattapone ָגטאּפֹוֶנה
365

405 Ghetto (רומא) (ה)גטו
162 ,159 Gattamelata ָגָטֶמלאָטה

גיאורגיוס הקדוש (דֹונאֶטלֹו) 282
גיאורגיוס הקדוש הורג את הדרקון 

(ָקרּפאצ'ֹו) 124
 George of גיאורגיוס מאנטיוכיה

532 Antioch
58 ,57 Ghibellini גיֶּבלינים

Ghiberti, Lorenzo גיֶּברטי, לורנצו
אגן הטבילה 346  

אֹורָסנמיֶקֶלה (פירנצה) 287  
בית הטבילה (סיינה) 342  

דלתות בית�הטבילה (פירנצה) 31,   
286 ,284

חלון ויטראז' 285  
עקדת יצחק 287  

שערי גן�העדן 31, 286  
 Guillaume le Moine ִגיֹום ֶלה מּוַאן

496
 ,94 James, Henry ג'יימס, הנרי

109 ,105
 Guiscard, Robert גיסקאר, רובר

522 ,56
גירוש הסוחרים מבית המקדש (ג'ֹוטֹו) 

160
 Ghirlandaio, גירלאנדאיֹו, דומניקו
349 ,305 ,295 ,281 Domenico
דיוקנו של כריסטופר קולומבוס   

243
הבשורה 348  

הסעודה האחרונה 280, 301  
הקפלה הסיסטינית (רומא) 430  

חיי יוחנן הקדוש 301  
ישו בהדרו 338  

מדונה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה 301  
מריה הקדושה עם קדושים 326  

ציורי�הקיר בסנטה טריניָטה   
(פירנצה) 296

גירלאנדאיֹו, רידֹולפֹו ֶדל 
279 Ghirlandaio, Ridolfo del

578 Gelaterie ֶג'לאֶטִרֶייה
546 Gelon ֶגלֹון

174 Glorenza גלֹוֶרנָצה
 Gagliardi, Rosario ָגליַארדי, רֹוזאריֹו

547 ,483
 ,44 Galileo Galilei גליליאו גליליי

319 ,62 ,45
דיוקנו 330  

המגדל הנטוי של פיזה 330  
המוזיאון לתולדות המדע (פירנצה)   

289
הָקמּפאניֶלה (ונציה) 121  

משפטו 63, 408  
ּפאלאצו ֶדל ּבֹו (פאדובה) 163  

קברו 288  
גליליאו גליליי, נמל�התעופה (פיזה) 

624-5 Galileo Galilei Airport
 Glykon of Athens גליקֹון מאתונה

495
גלריה אומברטו הראשון (נאפולי) 

497 Galleria Umberto I
 Galleria (פירנצה) גלריה ֶדל'אקדמיה

279 ,13 dell'Accademia
מפת רחובות 278  

(ה)גלריה הלאומית לאמנות עתיקה 
 Galleria Nazionale (רומא)

432 d'Arte Antica
(ה)גלריה המחוזית של סיציליה 

 Galleria Regionale di (פלרמו)
533 Sicilia

גלריה ויטוריו ֶעמנּוֶאֶלה ֶסקֹונדֹו 
 Galleria Vittorio (מילאנו)

198 ,189 ,35 Emanuele II
גלריה טֹורנאּבּואֹוני (פירנצה) 

310 ,309 Galleria Tornabuoni
גלריות לאמנות, ראו מוזיאונים 

וגלריות
גלריות לאמנות, ראו מוזיאונים 

וגלריות
גלריית נופים של רומא העתיקה 

(ּפאניני) 64
Geminiano, San ג'מיניאנו הקדוש

קברו 264  
 Orto (רומא) (ה)גן הבוטאני

432 Botanico
 Gennargentu, ֶג'נארֶג'נטּו, הרי

554 ,551 ,549 Monti del
גן�העדן (טינטֹוֶרטֹו) 118, 120

 ,236 ,235 ,143 Genoa ג'נובה
240-43

אדריכלות 189  
מעבורות רכב 627  

מפת רחובות 240-41  
גן�חיות

 Villa (רומא) וילה ּבֹורֶגֶזה  
442 Borghese

 Gentile da ֶג'נטיֶלה ָדה ָפּבריַאנֹו
Fabriano

המדונה של הצניעות 329  
הערצת חכמי הקדם 31, 292  

 Gentileschi, ֶג'נטיֶלסקי, ָארֶטמיסָיה
415 ,405 Artemisia

יהודית 306  
גני הוותיקן (רומא) 421

גניבה 618, 631
גנים, ראו פארקים וגנים

Genzano ֶג'נצאנֹו
פסטיבלים 71  

גפנים
במרכז איטליה 255  

בצפון�מערב איטליה 187  
גראביָנה, פרדיננדו, נסיך ּפאלאגֹונָיה 
 Gravina, Ferdinando, Prince of

536 Palagonia
168 Grado גראדֹו

64-5 Grand Tours (ה)גראן טּור
508 ,507 Gran Sasso גראן סאסֹו

גראן פרדיזו, ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל 
 Gran Paradiso, Parco Nazionale

220-21 ,215 ,182 del
גראן ּפרי איטליה, מרוץ מכוניות 

75 Italian Grand Prix
525 Gerace ֶג'ראֶצ'ה

 Gargano, ָגרגאנֹו, חצי�האי
512 ,506 Penisola del

גרגוריאני, המוזיאון לאמנות אזרחית 
 Gregorian Profane (רומא)

426 Museum
 Gregory גרגוריוס ה�11, האפיפיור

344 ,59 XI, Pope
 Gregory גרגוריוס ה�13, האפיפיור

404 XIII, Pope
 Gregory גרגוריוס ה�15, האפיפיור

409 XV, Pope
 Gregory גרגוריוס הגדול, האפיפיור

421 ,55 the Great, Pope
גרגוריוס השביעי, האפיפיור 

56 Gregory VII, Pope
גרגוריוס התשיעי, האפיפיור 

57 Gregory IX, Pope
471 Grottaferrata גרֹוטאֶפראָטה

 Grotta (קאּפרי) גרֹוָטה ָאצּוָרה
502 Azzurra

 Grotte di Toirano גרֹוֶטה די טֹויראנֹו
239

 Grotta di Nettuno גרֹוָטה די ֶנטּונֹו
553

 Grotte di גרֹוֶטה די פראזאסי
376 Frasassi

 Grotte di גרֹוֶטה די קסטלאָנה
515 Castellana

 Grotta del גרֹוָטה ֶדל ּבּוֶאה מרינו
554 Bue Marino

553 Grotta Verde גרֹוָטה ֶורֶדה
 Gerolamo ֶג'רֹולאמֹו רֹומאנינֹו

178 Romanino
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 Garibaldi, Anita גריבאלדי, אניטה
243

 Garibaldi, גריבאלדי, ג'וזפה
235 ,47 Giuseppe
אנדרטה לזכרו 372  

243 Mille האלף  
המוזיאון הלאומי גריבאלדי (איזֹוָלה   

קאּפֶרָרה) 552
המוזיאון הלאומי לתנועה לאיחוד   

איטליה (טורינו) 227
ריזֹורג'יֶמנטֹו 66-7  

95 Gritti family גריטי, משפחת
42 Graves, Michael גרייבס, מייקל

 Greenaway, Peter גרינוויי, פיטר
228

 Gressoney, Val de גֶרסֹוֵנה, עמק
218

322 Garfagnana ָגרפאניַאָנה
159 Greco, Emilio גֶרקֹו, אמיליו

המוזיאון לאמנות מודרנית ע“ש   
אמיליו גֶרקֹו (אֹורבֶייטֹו) 362

 Ponte dei (ונציה) גשר האנחות
Sospiri

מפת רחובות 113  
 Goethe, גתה, יוהאן וולפגנג פון

 ,412 ,64 Johann Wolfgang von
536

ד
 Daddi, Bernardo דאדי, ברנרדו

287
109 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור

 D'Alema, ד'ָאֶלָמה, מאסימֹו
28 Massimo

דאנדֹולֹו, אנדריאה, הדוג'ה של ונציה 
 Dandolo, Andrea, Doge of

Venice
קברו 117  

דאנדֹולֹו, אנריקו, הדוג'ה של ונציה 
 Dandolo, Enrico, Doge of

56 Venice
 D'Annunzio, ד'ָאנּונציֹו, גּבריֶאֶלה

Gabriele
 Il (גארדֹוֶנה) ִאיל ויטֹוריַאָלה  

152 Vittoriale
 D'Este, ד'ֶאסֶטה, אלפונסו הראשון

265 Alfonso I
 D'Este, ד'ֶאסֶטה, ֶארקֹוֶלה הראשון

265 Ercole I
 D'Este, ד'ֶאסֶטה, ּביאטריֶצ'ה

Beatrice
קברה 208  

265 D'Este, Giulio ד'ֶאסֶטה, ג'וליֹו
ד'ֶאסֶטה, החשמן איּפֹוליטֹו 472

 D'Este, Leonello ד'ֶאסֶטה, ֵליאֹוֶנלֹו
205

 D'Este family ד'ֶאסֶטה, משפחת
265 ,264 ,259

 D'Este, ד'ֶאסֶטה, ניקולו השלישי
265 Nicolò III

 D'Este, ד'ֶאסֶטה, ניקולו השני
265 Nicolò II

 D'Este, Parisina ד'ֶאסֶטה, ּפאריזיָנה
265

 D'Este, Ferrante ד'ֶאסֶטה, ֶפראנֶטה
265

 D'Ascanio, ד'אסקאניֹו, קֹוראדינֹו
43 Corradino

 Debussy, דביוסי, קלוד ָאשיל
413 Claude Achille

319 ,59 Black Death דבר, מגיפה
539 Daedalus דדלוס

 De Sica, Vittorio דה סיקה, ויטוריו
69 ,28

דּואֹומֹו (קתדרלות)
ָאאֹוסָטה 219  

ָאגריֶג'נטֹו 539  
אּודיֶנה 166  

אֹוטראנטֹו 517  
אֹורבֶייטֹו 34, 362-3  

אּורּבינֹו 375  
אֹורטיָג'ה 546  

אֹוריסטאנֹו 554  
ָאטרי 508  

ָאלֶּבנָגה 239  
ָאלֶגרֹו 552  

ָאמאלפי 501  
אנאנִיי 474  

ֶאָנה 541  
ָאסטי 233  

אסיזי 359, 365  
ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו 377  

ֶאריֶצ'ה 537  
ָאֶרצֹו 333  
ּבֹוָזה 553  

ּבֹולצאנֹו 176  
ֶּבלּונֹו 165  

ֶּבֶנֶבנטֹו 500  
ּבֶרסאנֹוֶנה 175  

ּבֶרָשה 207  
ג'נובה 240, 241  

ֶג'ראֶצ'ה 525  
ָגֶאָטה 475  

גּוּביֹו 356  
גראדֹו 168  

וֹולֶטָרה 338  
ויֶטרּבֹו 468  

ויֶצ'נָצה 154  
ֶונֹוָזה 522  
ורונה 149  

ֶורֶצ'לי 232  
ָטאֹורמיָנה 542  
טאראנטֹו 515  

טֹודי 363, 365  
טורינו 224-5  

טראני 513  
ֶטראצ'יָנה 475  

טֶרבי 164  
טרויה 483, 512-13  

טִרֶייסֶטה 169  

טֶרנטֹו 178  
ל'ָאקוויָלה 508  
לאנצ'אנֹו 511  

לּוֶצ'ָרה 512  
ֶלֶצ'ה 516  

מאֶטָרה 523  
מאָסה מריטיָמה 339  

מֹוֶדָנה 264  
מֹונֶטּפּולצ'אנֹו 337  

מֹונָצה 188, 205  
מֹונֵריַאֶלה 34, 478, 482, 527,   

534-5
מילאנו 183, 197  

ֶמלפי 522  
מנטובה 211  

ָמרסאָלה 538  
נאפולי 491  

נֹובאָרה 231  
נֹוטֹו 547  

נֹורָצ'ה 367  
סאֶלרנֹו 502  

סאסארי 552  
סּוָזה 222  

סטילֹו 524  
סיינה 35, 342, 342-7  

סיראקוזה 35  
סיראקוזה 483  

סן ֵליאֹו 372  
סן מיניָאטֹו 332  

סּפֹוֶלטֹו 364  
ֶסרמֹוֶנָטה 474  

ּפאבָיה 207  
פאדובה 158, 159  

פלרמו 531  
ּפארָמה 263  

ּפֹורֶדנֹוֶנה 166  
ּפיֶאנָצה 256  

ּפיאֶצ'נָצה 262  
פיאצה ָארֶמריָנה 541  

פיֶדנָצה 262  
פיזה 250, 319, 328  

ּפיטיליָאנֹו 351  
פֶייזֹוֶלה 333  
ּפיֶנרֹולֹו 223  

ּפיסטֹוָיה 331  
פירנצה 12-13, 35, 250, 257,   

284-6 ,282 ,275
ּפראטֹו 332  
ֶּפרּוָג'ה 356  

צ'יבידאֶלה ֶדל פִריּולי 167  
ֶצ'פאלּו 539  

קאטאנָיה 543  
קאראָרה 322  

קֹומֹו 195  
קֹוֶנליָאנֹו 165  

קיּוזי 336  
ַקליָארי 555  

קסטלפרנקו ֶוֶנטֹו 153  
קֶרמֹוָנה 210  

ראֶבלֹו 501  
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רּובֹו די ּפּולָיה 483  
דואר 623

דואר, סניפים 623
דֹוג'ים, ארמון (ונציה), ראו ּפאלאצֹו 

דּואקאֶלה
דוד (דֹונאֶטלֹו) 31, 287
דוד וגולית (טיציאן) 33

דוד (ֶורֹוקיֹו) 31
דוד (מיכלאנג'לו) 32, 279, 294, 322

דוחה יתושים 619
(ה)דוכס והדוכסית מאּורּבינֹו (פיירו 

ֶדָלה פרנצ'סקה) 291, 292
(ה)דוכס פדריקו (ֶּברּוֶגֶטה) 375
דולומיטי סקי, פסטיבל הג'אז 

 Dolomiti (טֶרנטינו�ָאלטֹו–ָאדיֶג'ה)
70 Ski Jazz Festival

 ,86-7 ,80 Dolomites (ה)דולומיטים
173 ,171

סן מרטינו די קאסטרֹוָצה 177  
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדלֹו סֶטלִביֹו   

206 ,193
קאנאֵציי 176-7  

קֹורטיָנה ד'ָאמֶּפצֹו 165  
238 Dolceacqua דֹולֶצ'ַאקּוָאה

פסטיבלים 73  
דולצ'ה וגבאנה (מילאנו) 200, 201

דולצ'ה וגבאנה (פירנצה) 310
Dolcetto 186 דֹולֶצ'טֹו, יין

230 Domodossola דֹומֹודֹוסֹוָלה
 Domus (רומא) דֹומּוס פלאבָיה

398 Flavia
 Domitian, דֹומיטיאנּוס, הקיסר

426 Emperor
גבעת ּפאלאטינֹו (רומא) 398, 399  

פורום קיסר (רומא) 393  
פיאצה נאבֹוָנה (רומא) 403  

פסלו 28  
שער טיטוס (רומא) 395  

 Domingo, דומינגו, פלאסידו
41 Placido

 Dominican דומיניקני, המסדר
280 ,57 Order

סנטה מריה נֹוֶבָלה (פירנצה)   
300-301

סנטה מריה סֹוּפָרה מיֶנרָבה   
(רומא) 408

סנטה סאּביָנה (רומא) 441  
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו (ונציה) 122  

36 Dominic, St דומניקוס הקדוש
קברו 266, 269  

491 ,471 Domenichino דֹוֶמניקינֹו
 ,275 ,123 ,102 Donatello דֹונאֶטלֹו

286
אגן הטבילה 346  

אֹורָסנמיֶקֶלה (פירנצה) 287  
בית הטבילה (סיינה) 342  

ָגָטֶמלאָטה 159, 162  
גיאורגיוס הקדוש 282, 287  

דוד 31, 287  
דוכן המטיף של האבנט הקדוש   

(ּפראטֹו) 332

הבשורה 288  
הדּואֹומֹו (סיינה) 346  

המדונה והילד 347  
יהודית והולופארֶנס 295  

יוחנן הקדוש 283  
לה מדלנה 283  

294 Marzocco מארצֹוקֹו  
מושבי המקהלה 283  

סן לורנצו (פירנצה) 298, 299  
קברו של החשמן רינאלדֹו   

ּבראנקאצ'ֹו 492
רֹוסֹוֶרה הקדוש 329  

דֹוָנה, ליאונרדו, הדוג'ה של ונציה 
 Donà, Leonardo, Doge of

121 Venice
262 Donnino, San דֹונינֹו הקדוש

 Donizetti, דֹוניֶצטי, ָגֶאטאנֹו
191 ,67 ,41 Gaetano

קברו 205  
533 Dufourny, Léon דּופּורני, ליאון

 Duccio di דּוצ'ֹו די ּבּואֹונינֶסנָיה
58 Buoninsegna

המדונה של הפרנצ'סקנים 345  
ָמֶאסָטה 292, 339, 342, 347  

מדונה רּוֶצ'לאי 30  
310 Ducci (פירנצה) דּוצ'י

235 Doria, Andrea דֹורָיה, אנדריאה
 Doria, דֹורָיה, ּבָרנָקֵליאֹוֶנה

555 Brancaleone
 ,238 Doria family דֹורָיה, משפחת

552 ,240
Dorsoduro (ונציה) דֹורסֹודּורֹו

מפת רחובות 106-7  
 Duchamp, Marcel דּושאן, מרסל

109
דיאלקטיקה (ֶורֹוֶנֶזה) 120

Diano Marina דיאנו מרינה
פסטיבלים 71  

דיוניסיוס הראשון מסיראקוזה 
538 Dionysius I of Siracusa

דיוניסיוס השני מסיראקוזה 
485 Dionysius II of Siracusa

 Diocletian, דיֹוקֶלטיאנּוס, הקיסר
372 ,115 ,54 Emperor

דיוקן איש צעיר בכובע אדום 
(קרּפאצ'ֹו) 121

דיוקן אלפונסו הראשון לבית ֶאסֶטה 
(טיציאן) 265

דיוקן אשה צעירה (ּפֹולאיּואֹולֹו) 196
דיוקן האפיפיור פאולוס השלישי לבית 

פארֶנֶזה עם אחייניו (טיציאן) 33
דיוקן כפול (טּוליֹו לומברדו) 98

דיוקן לוקרציה ּפאנצ'אטיקי (ּברֹונזינֹו) 
33

דיוקן מואיז קיסלינג (מודיליאני) 203
דייג מוסר את טבעת נישואיה של 

ונציה לים (ּבֹורדֹוֶנה) 33
 Dickens, Charles דיקנס, צ'רלס

413
 Dürer, Albrecht דיֶרר, אלּבֶרכט

405 ,243 ,205

 Deledda, Grazia ֶדֶלָדה, גראציה
554

 della Rovere ֶדָלה רֹוֶבֶרה, משפחת
414 family

 Delitio, Andrea ֶדליטיֹו, אנדריאה
508

דלק 630
625 Delta דלתא

541 ,485 Demeter ֶדֶמֶטר
דמי כניסה 615

36 Damian, St דמיאנוס הקדוש
ַדָנֵאה ומבול הזהב (טיציאן) 497

 ,38 Dante Alighieri דנטה אליגיירי
275 ,259 ,58 ,57

גן�העדן 377  
הדּואֹומֹו (פירנצה) 284  

הקומדיה האלוהית 58, 146, 199,   
300 ,285 ,264

התופת 58, 160, 179, 268, 338,   
523 ,430

כור המצרף 372  
מקום הולדתו 282, 283  

פסלו 148  
קברו 273  

רּוִאיָנה ָדנֶטסָקה 179  
דנטה מפרש את הקומדיה האלוהית 

(מיֶקלינֹו) 285
424 Danti, Ignazio דנטי, איניאציו

 Drovetti, Bernardo דרֹוֶבטי, ברנרדו
226

דרום איטליה 477-555
אדריכלות 482-3  

המטבח המקומי 480-81  
יוונים 484-5  

לגלות את איטליה 15  
מפה 478-9  

דרכון 560, 614

ה
האביב (בוטיצ'לי) 292, 293

האדם הוויטרובי (ליאונרדו דה וינצ'י) 
32

האימפריה הרומית 47
אדריכלות 34, 384-5  

הדרכים 51  
הקרב באגם טראזיֶמנֹו 357  

ֶוֶנטֹו ופִריּולי 143  
מרפובליקה לאימפריה 50-51  

סופרי רומא הקלאסית  
פיצול האימפריה 54-5  

תור הזהב 52-3  
 ìMan in the 'האיש במסיכת הברזל’

223 Iron Maskî
 Hanbury, Sir האנֶּברי, סר תומאס

238 Thomas
245 Hunt, Leigh האנט, לי

95 Harry's Bar (ונציה) האריז בר
מפת רחובות 112  

 Habsburg הבסבורג, שושלת
171 dynasty
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הבריאה (ּבארטֹולֹו די פֶרדי) 348
הבשורה (אנטונלו ָדה ֶמסיָנה) 533

Urbino, Duke of הדוכס מאּורּבינֹו
קברו 299  

הדוכסים מָאאֹוסָטה 219
הוגו בוס (מילאנו) 200, 201

205 Holbein, Hans הולביין, הנס
הולדת ונוס (בוטיצ'לי) 32, 291, 293
הולדת מריה הקדושה (אנדריאה ֶדל 

סארטֹו)
485 ,475 Homer הומרוס

 Hawkwood, Sir הֹוקסוּוד, סר ג'ון
339 John

522 ,502 ,38 Horace הוראציוס
(ה)הורדה מהצלב (לֹוֶרנֶצטי) 358

(ה)הורדה מהצלב (פָרה ָאנֶג'ליקֹו) 
280

 Herod the הורדוס מלך יהודה
168 Great, King of Judea

הזמנה מראש
במלונות 559  

במסעדות 578-9  
ברכבת 629  

החתונה (פיליּפּוצ'י) 349
Hayez, Francesco ַהֶייז, פרנצ'סקו

הנשיקה 202  
 Henry IV, היינריך הרביעי, הקיסר

56 Emperor
היסטוריה 47-69

 ,37 Jerome, St הירֹונימּוס הקדוש
168

הירונימוס הקדוש (ליאונרדו ָדה 
וינצ'י) 425, 427

הירונימוס הקדוש עם כריסטופר 
ואוגוסטינּוס הקדושים (ֶּבליני) 99

הכתרתה של מריה הקדושה (ֶּבליני) 
372

הכתרתה של מריה הקדושה 
(ֶוֶנציאנֹו) 110, 111

הליגה הצפונית 26
 Heliodorus, St ֶהליֹודֹורּוס הקדוש

126
הלנה (בתו של הקיסר קונסטנטינוס) 

445 Helena
334 Helena, Santa הלנה הקדושה

המדונה רּוֶצ'לאי (דּוצ'ֹו די 
ּבּואֹונינֶסנָיה) 30

המחאות נוסעים 620
 Hemingway, המינגוויי, ארנסט

112 Ernest
הממשל הטוב על כס המלכות 

(לֹוֶרנֶצטי)
המסדר הפרנציסקני 57

הנחות
בכרטיסי רכבת 626, 629  

לסטודנטים 616  
 Henry VII, הנרי השביעי, הקיסר

242 Emperor
 Henry VI, הנרי השישי, הקיסר

Emperor
קברו 531  

העולם החדש (ִטֶייּפֹולֹו) 107
הערצת חכמי הקדם (ֶג'נטיֶלה ָדה 

 Adoration of the Magi (ָפּבריָאנֹו
31

הערצת חכמי הקדם (ּפינטּוִריקיֹו) 
427 Adoration of the Magi

הפורום הרומי (רומא) 12
הפורום והשווקים (רומא) 392

הפלגה 611
הקֹוֶרטי (ג'ֹוטֹו) 160

 ,479 ,63 Monte Etna הר ֶאטָנה
543 ,484

474 Hernici ֶהרניקים
631 Hertz הרץ

 ,52 Herculaneum ֶהרקּוָלֵניאּום
499 ,487 ,484

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
(נאפולי) 494

השילוש הקדוש (מאזאצ'ֹו) 300
השכרה

אופניים 633  
מכונית 631  

התכריך של טורינו ראו התכריך 
הקדוש

(ה)התעלות של לּודֹוביָקה ָאלֶּברטֹוני 
המבורכת (ֶּברניני) 433

(ה)התעלות של צ'צ'יליה הקדושה 
(רפאל) 269

(ה)התעלות של תרזה הקדושה 
(ֶּברניני) 63, 416

ו
421 Vaga, Perin del ואָגה, ֶּפרין ֶדל
287 Vasari, Giorgio ואזארי, ג'ורג'ו
גלריה אּופיצי (פירנצה) 290, 291  

וילה ג'וליה (רומא) 444  
יום הדין 285  

סנטה ֶפליצ'יָטה (פירנצה) 308  
ּפאלאצו ֵדיי קאבאלֶיירי (פיזה) 329  

ּפאלאצו ֶוקיֹו (פירנצה) 294, 295  
פיאצה גראנֶדה (ָאֶרצֹו) 333  
ציורי�הקיר בסנט'אנה ֶא סן   

ברתולומאו ֵדיי לֹומּברדי (נאפולי) 
493

קאָזה די ואזארי (ָאֶרצֹו) 333  
קברו של מיכלאנג'לו 288  

קֹורידֹויֹו ואזאִריַאנֹו (פירנצה) 289  
178 Val Genova ואל ג'נובה

174 Val di Racines ואל די ראצ'יֶנס
Val di Rhêmes- ואל די ֶרן�נֹוטרדאם

220 Notre-Dame
179 Val Sugana ואל סאגּוָנה

206 Val Camonica ואל קאמֹוניָקה
 Valle ואֶלה ד'ָאאֹוסָטה וּפֶיימֹונֶטה

215-33 d'Aosta e Piemonte
אקלים 76  

היסטוריה 47  
המטבח המקומי 184-5  

ואֶלה ד'ָאאֹוסָטה וּפֶיימֹונֶטה על   
המפה 216-17

מלונות 567-8  
מסעדות 586-9  

 Valle dei ואֶלה ֵדיי נּוראֶגה
549 Nuraghe

218 Walser people ואלֶזר, בני
 Valli di ואלי די קֹומאקיֹו

271 Comacchio
221 Valnontey ואלנֹונֶטה

367 Valnerina ואלֶנריָנה
493 Valeriano ואלריאנו

 Valerian, ואלריאנוס, הקיסר
115 Emperor

432 Van Egmont, J .ואן ֶאגמֹונט, י
227 Van Eyck, Jan ואן ַאייק, יאן

 Van Gogh, Vincent ואן גוך, וינסנט
198

 Van Dyck, ואן דייק, אנטוני
 ,242 ,227 ,202 ,99 Anthony

432 ,391 ,293 ,243
מריה הקדושה של מחרוזת   

התפילה 532
 Vanvitelli, Luigi ואנוויֶטלי, לואיג'י

500 ,482 ,349
345 Vanni, Andrea ואני, אנדריאה
 Vanni, Francesco ואני, פרנצ'סקו

344
 Vassalletto ואסאֶלטֹו, משפחת

440 family
 Vassalletto, ואסאֶלטֹו, פייטרו

446 Pietro
 Vaporetti (סירות�אוטובוס) ואּפֹוֶרטי

635 ,634
מפת קווים 140-41  
493 Vaccaro ואקארֹו

543 Vaccarini ואקאריני
230 Varallo ואראלֹו
512 Varano ואראנֹו

194 Varenna ואֶרָנה
Wagner, Richard וגנר, ריכארד

פאלאצו ג'ּוסטיניַאן (ונציה) 107  
ּפאלאצו ֶונדראמין קאֶלרג'י (ונציה)   

93
501 Parsifal ֶּפרסיפאל  
קפה גֶרקֹו (רומא) 412  

42 Voiello וֹוֶיילֹו
 Volta, Alessandro וֹולָטה, אלסנדרו

44
 Walther וֹולֶטר פון ֶדר פֹוֶגלֶוויֶדה

von der Vogelweide
פסלו 176  

338-9 ,17 Volterra וֹולֶטָרה
היסטוריה 59  

537 Vulcano וּולקאנֹו
532 Vucciria (פלרמו) וּוצ'יִרָיה
(ה)וותיקן וטראסֶטֶבֶרה (רומא) 

419-33 Vaticano e Trastevere
הקפלה הסיסטינית 428-30  

חדרי רפאל 431  
סיור בוותיקן 420-21  

 ,487 ,484 Vesuvius ֶוזּוב, הר הגעש
499 ,498
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323 Viareggio ויָאֶרג'ֹו
פסטיבלים 73  

177 Vigo di Fassa ויגֹו די פאָסה
262 ,259 Via Aemilia ִוָיה ָאֶאמילָיה

 Via Appia (רומא) ִוָיה ָאּפָיה אנטיקה
445 ,51 ,50 Antica

222 Via Lattea ִוָיה לאֵטיָאה
 Via Fillungo (לּוָקה) ִוָיה פילּונגֹו

325
 Vivaldi, Antonio ויוואלדי, אנטוניו

64 ,63 ,41 ,40
 Vivarini, Alvise ויוואריני, ָאלביֶזה

98
 Vivarini, Antonio ויוואריני, אנטוניו

123
 Vivarini, ויוואריני, ברתולומאו

124 ,123 Bartolomeo
ויזה 614

 Vitale di ויטאֶלה די בולוניה
269 Bologna

 Vittoria, ויטוריה, אלסנדרו
123 ,120 ,98 Alessandro

ויטוריו אמדאו השני, דוכס סאבֹוָיה 
 Vittorio Amedeo II, Duke of

229 Savoy
ויטוריו ֶעמנּוֶאֶלה, אנדרטה לזכר 
 Vittorio Emanuele, (רומא)

67 Monumento
מפת רחובות 388  

ויטוריו ֶעמנּוֶאֶלה השני, המלך 
Vittorio Emanuele II, King

איחוד איטליה 344  
האנדטרה לזכר ויטוריו ֶעמנּוֶאֶלה   

(רומא) 388
מקום הולדתו 227  

סאֶרה 218  
ריזֹורג'יֶמנטֹו 66  

468-9 ,17 Viterbo ויֶטרּבֹו
פסטיבלים 72  

Vitruvius ויטרּוביּוס
פסלו 148  

49 Veii ֵויי
512 ,506 Vieste וֶייסֶטה

 Villaggio (רומא) וילאג'ֹו גלֹוּבאֶלה
450 ,449 Globale

 Villanovan וילאנֹוָבה, תרבות
48 period

וילות
ּבארֶקָסה ָולָמראָנה (מיָרה)   

164 Barchessa Valmarana
 Villa (טיבולי) וילה אדריאנה  

472 Adriana
 Villa (טִרֶייסֶטה) וילה אֹוּפיצ'יָנה  

169 Opicina
וילה ָאלדֹוּבָרנדיני (פראסקאטי)   

471 Villa Aldobrandini
 Villa Emo (פאנצֹולֹו) וילה ֶאמֹו  

153
 Villa (רומא) וילה ּבֹורֶגֶזה  

442-3 ,17 ,12 Borghese

 Villa Barbaro (מאֶזר) וילה ָּברָּברֹו  
153 ,84

163 Villa Barbarigo וילה ָּברָּבריגֹו  
 Villa Giulia (פלרמו) וילה ג'וליה  

533
 Villa Giulia (רומא) וילה ג'וליה  

444 ,17
 Villa (טיבולי) וילה גרגוריאנה  

472 Gregoriana
 Villa (ֶנרבי) וילה גרימאלדי  

243 Grimaldi
 Villa d'Este (טיבולי) וילה ד'ֶאסֶטה  

472
וילה דּוראצֹו�ּפאלאוויצ'יני (ֶּפלי)   
243 Villa Durazzo-Pallavicini

243 Villa Doria (ֶּפלי) וילה דֹורָיה  
 Villa (ָארטימינֹו) וילה די ָארטימינֹו  

332 di Artimino
238 Villa Hanbury וילה האנֶּברי  
 Villa (ּבאֶגִריה) וילה ואלגּוַארֶנָרה  

536 Valguarnera
וילה ואלָמראָנה ַאיי נאני (ויֶצ'נָצה)   

157 Villa Valmarana ai Nani
 Villa (ֶורּבאנָיה) וילה טאראנטֹו  

195 Taranto
 Villa (ּבאֶגִריה) וילה טראּבָיה  

536 Trabia
 Villa Jovis (קאּפרי) וילה יֹוביס  

503
 Villa Lante (ויֶטרּבֹו) וילה לאנֶטה  

469 ,468 ,465
 Villa Luxoro (ֶנרבי) וילה לּוקסֹורֹו  

243
 Villa Manin (קֹודרֹויּפֹו) וילה מאנין  

167
 Villa Manzoni (ֶלקֹו) וילה מאנצֹוני  

195
 Villa Medici (רומא) וילה מדיצ'י  

413
 Villa (ְסְטָרה) וילה נאציֹונאֶלה  

164 Nazionale
 Villa (רומא) וילה פארֶנזיָנה  

432 Farnesina
 Villa (מאלקֹונֶטָנה) וילה פֹוסקארי  

164 Foscari
 Villa (ּבאֶגִריה) וילה ּפלאגֹונָיה  

536 ,482 Palagonia
 Villa (נאפולי) וילה פלֹורידיַאָנה  

497 Floridiana
 Villa (קֹומֹו) וילה קרלוטה  

195 ,194 Carlotta
 Villa (טינדארי) וילה רומאנה  

542 Romana
וילה רֹומאנה ֶדל קאזאֶלה (פיאצה   

 Villa Romana del (ָארֶמריָנה
541 Casale

 La (ויֶצ'נָצה) ָלה רוטונדה  
157 Rotonda

 332 Poggio ,257 ּפֹוג'ֹו ָא קאיאנֹו  
a Caiano

ראו גם ארמונות  

 Viligiardi, ויליג'ארדי, ָארטּורֹו
336 Arturo

 1815) Vienna,) וינה, קונגרס
65 Congress of

 1735) Vienna, Peace) וינה, שלום
64 of

 Vino וינֹו נֹוּביֶלה די מֹונֶטּפּולצ'אנֹו
 ,254 Nobile di Montepulciano

255
 Vignola, ויניֹוָלה, ג'אקומו ּבארֹוצי ָדה

Giacomo Barozzi da
ֶג'זּו (רומא) 35  

 Villa Giulia (רומא) וילה ג'וליה  
444

 Villa Lante (ויֶטרּבֹו) וילה לאנֶטה  
469 ,468 ,465

פאלאצו פארֶנֶזה (ָקּפרארֹוָלה) 469  
קסטלינה (נֹורָצ'ה) 367  

331 Vinci וינצ'י
 Vincenzo di וינֶצ'נצֹו די מיֶקֶלה

327 Michele
 Visconti, Bianca ויסקונטי, ביאנקה

210
ויסקונטי, הנסיך ג'אן גאֶלָאצֹו 

 Visconti, Prince Gian Galeazzo
208 ,198 ,197 ,59

קברו 208  
 Visconti, Luchino ויסקונטי, לּוקינֹו

69 ,28
 Visconti family ויסקונטי, משפחת

191
ורונה 146  

מילאנו 196, 197  
174 Vipiteno (סטֶרזינג) ויּפיֶטנֹו

541 Vizzini ויציני
154-7 ,143 ,80 Vicenza ויֶצ'נָצה

לגלות את איטליה 14  
מפת רחובות 154-5  

מקום הולדתו 211  
פסלו 211  

 ,431 ,191 ,39 ,38 Virgil וירגיליּוס
475 ,465

ֶולאסֶקס, דייגו רודריגס ֶדה סילָבה ִאי 
 Velázquez, Diego Rodriguez

de Silva y
האפיפיור אינֹוֶקנטיּוס העשירי 408  

310 Valentino (פירנצה) ולנטינו
448 ,447 Valentino (רומא) ולנטינו

230 Venaria Reale ֶונארָיה ֵריַאֶלה
ֶונדראמין, אנדריאה, הדוג'ה של 
 Vendramin, Andrea, ונציה

Doge of Venice
קברו 123  

522 Venosa ֶונֹוָזה
ונוס מאּורּבינֹו (טיציאן) 33, 291

ונוס (קאנֹוָבה) 65
 ,293 Medici Venus ונוס של מדיצ'י

306
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 Veneto e Friuli ֶוֶנטֹו ופִריּולי
143-71

אדריכלות 84-5  
אקלים 77  

המטבח המקומי 82, 83  
ֶוֶנטֹו ופִריּולי על המפה 144-5  

לגלות את איטליה 14  
מלונות 563-4  

מסעדות 581-3  
ֶונֶייר, סבסטיאנו, הדוג'ה של ונציה 
 Venier, Sebastiano, Doge of

Venice
אנדרטה לזכרו 122  

 Veneziano, Paolo ונציאנו, פאולו
152

הכתרתה של מריה הקדושה 110,   
111

89-141 Venezia ונציה
  דֹורסֹודּורֹו 106-7
  סן ּפֹולֹו 100-101

  פיאצה סן מרקו 112-13
אדריכלות 84-5  

אינדקס רחובות 130-39  
בזיליקה די סן מרקו 34, 114-15  

גונדולות 92, 112  
האקדמיה 94, 110-11  

הקרנבל 64, 73  
ונציה על המפה 90-91  

טֹורֶצ'לֹו 126-7  
לגלות את איטליה 13  

מלונות 562-3  
מסעדות 580-81  

מפה 21, 81  
מפות רחובות  

נמלי�תעופה 624-5  
סן מרקו 56  

סנטה מריה גלֹוריֹוָזה ֵדיי פרארי   
102-3

סנטי ג'ובאני ֶא פאולו 122-3  
סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן רֹוקֹו   

104-5
עלייתה 56-7  

ּפאלאצו דּוקאֶלה 118-20  
פסטיבלים 70, 71, 72  
קאנאל גראנֶדה 92-5  
קווי ואּפֹוֶרטֹו 140-41  

קניות 128-9  
שמות רחובות 130  

תחבורה 634-5  
 Venice in Peril ונציה בסכנה', קרן’

108 ,98 fund
 Vestal Virgins וסטאליות, הבתולות

396 ,395 ,394
 Vespucci, ֶוסּפּוצ'י, ָאֶמריגֹו

301 ,44 Amerigo
 Vespucci family ֶוסּפּוצ'י, משפחת

301
179 Vezzano ֶוצאנֹו

Verga, Giovanni ֶורָגה, ג'ובאני
ביתו (קאטאנָיה) 543  

 ,41 Verdi, Giuseppe ֶורדי, ג'וזפה
211 ,67

376 ,Verdicchio 255 ֶורדיקיֹו, יין
 ,144 ,143 ,80 Verona ורונה

146-51
לגלות את איטליה 13, 14  

מפה 146-7  
סן ֶזנֹו מאג'ֹוֶרה 150-51  

עתיקות רומיות 53  
פסטיבלים 71, 73  
רומיאו ויוליה 149  

 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה, פאולו
391 ,264 ,243 ,227 ,202 ,117

אונס אירופה 120  
ארבעת המבשרים  

ארוחתו של גרגוריוס הגדול 157  
דיאלקטיקה 120  

ההורדה מהצלב 147  
הכתרתה של מריה הקדושה 108  

הלנה הקדושה 427  
הערצת חכמי הקדם 156  

הציורים בסן סבסטיאנו (ונציה)   
108

 Villa Barbaro (מאֶזר) וילה ָּברָּברֹו  
153

ִזקנה ונעורים 120  
יּונֹו מציעה את כתר הדוכסות   

לוונציה 120
מות הקדושים של גיאורגיוס   

הקדוש 149
משתה בבית לוי 110, 111  

ניצחונו של מרדכי 33  
סן ג'אקומו ֶדל'אֹוריֹו (ונציה) 101  

קברו 108  
 Verrocchio, ֶורֹוקיֹו, אנדריאה ֶדל

Andrea del
אֹורָסנמיֶקֶלה (פירנצה) 287  

דוד 31  
מזרקת ּפּוטֹו 295  

פסל הפרש של ברתולומאו קֹוֶלאֹוני   
32

פסל ראש�חזה של ישו 332  
פסלו של קֹוֶלאֹוני 123  

245 Vernazza ֶורנאָצה
ֶורנאָצ'ה די סן ג'ימיניַאנֹו, יין 

 Vernaccia di San Gimignano
254

218 Verrès ֶוֶרס
310 Versace (פירנצה) ורסאצ'ה

232 ,216 ,182 Vercelli ֶורֶצ'לי

ז
זה האיש עם מלאך (מֹוֶרטֹו) 33

זכוכית
חנויות בוונציה 128, 129  

מוזיאון הזכוכית (מּוראנֹו) 125  
151 ,150 Zeno, San זנון הקדוש

ח
חבילות נופש 625

חברת הרכבות האיטלקית, מודיעין 
 Italian State Railway

629 Information Office
חג המולד 73

חג�הפסחא 70
חגים 73

חגים מקומיים 610-11
חגים

לאומיים 73  
מקומיים 610-11  

(ה)חוטאים נידונים לגיהינום 
(סיניֹוֶרלי) 32

327 Ramparts (לּוָקה) (ה)חומות
חורף באיטליה 73

חטיפים, ברים 578
חטיפת הנשים הסאביניות 

(ג'אמּבֹולֹוניה) 295
חטיפת הנשים הסאביניות (פייטרו 

ָדה קֹורטֹוָנה) 391
חטיפתה של ֶּפרֶספֹוֶנה (ֶּברניני) 443, 

541
חיות בר

ּבֹוסקֹו ֶדָלה ֶמזֹוָלה 271  
הדולומיטים 87  

מאֶרָמה 351  
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ד'ָאּברּוצֹו,   

לאציֹו ֶא מֹוליֶזה 510-11
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן פרדיזו   

220
ראו גם אקוואריומים; ציפורים;   

גני�חיות
(ה)חיזיון של מרטינּוס הקדוש 

(מרטיני) 30
חייה של מריה הקדושה (קאבאליני) 

380
חייו של יוחנן הקדוש (גירלאנדאיֹו) 

301
חייו של פטרוס הקדוש (מאזאצ'ֹו) 

302-3
חייו של פרנציסקּוס הקדוש (ג'ֹוטֹו) 

365 ,359 ,358
חייו של פרנציסקּוס הקדוש (גֹוצֹולי) 

365
חיי�לילה

רומא 450  
 James II, ָחייֶמה השני, מלך אראגון

555 King of Aragon
חיסונים 619

חלומו של האפיפיור אינֹוֶקנטיּוס 
השלישי (ג'ֹוטֹו) 57

חלומו של קונסטנטינוס (פיירו ֶדָלה 
פרנצ'סקה) 31

חנויות מעצבים 606-7
445 Hannibalianus חניּבליָאנּוס

538 ,522 Hannibal חניבעל
הקרב באגם טראזיֶמנֹו 357  

חציית האלפים 50  
חניה 631
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חפירות ארכיאולוגיות 610
חשמלית 632

ט
242 Tavarone טאבארֹוֶנה

195 Tadoline טאדֹוליֶנה
542 ,527 Taormina ָטאֹורמיָנה

פסטיבלים 71  
98 Taglioni, Maria טאליֹוני, מריה

 Tamagni, טאמאני, וינֶצ'נצֹו
338 Vincenzo

 Tanzio da טאנציֹו ָדה ואראלֹו
231 ,230 Varallo

 Tasso, Torquato טאסֹו, טֹורקּוַאטֹו
265

264 Tassoni טאסֹוני
281 Tacca, Pietro טאָקה, פייטרו

499 ,39 Tacitus טאקיטּוס
515 ,505 Taranto טאראנטֹו

485 Taras טאראס
 Tarpea, (רומא) (ה)טארּפיאני, הסלע

389 Rupa
50 Tarquinii טארקוויני

470 ,48 ,17 Tarquinia טארקוויניה
 Tarquinio the טארקוויניֹו האב

48 Older
טארקוויניּוס סּוֶּפרּבּוס, המלך 

49 Tarquinius Superbus, King
טבילתו של יוחנן המטביל (אנדריאה 

ּפיזאנֹו) 30
טבלת המרה 617

טבלת מרחקים 631
טבע דומם (מֹוראנדי) 198

טוביה והמלאך רפאל (ּפֹולאיּואֹולֹו) 
226-7

363 ,353 ,17 Todi טֹודי
אדריכלות 256, 365  

טווח המחירים הזול 560
293 Twain, Mark טוויין, מארק

166 Tolmezzo טֹולֶמצֹו
 Tolfa, Monti della טֹולָפה, גבעות

466
 Tomba, Alberto טֹומָּבה, אלברטו

75
468 Tuscania טּוסקאנָיה
319-51 Toscana טוסקנה

אוטובוסים בינעירוניים 633  
אקלים 76  

המטבח המקומי 253  
טוסקנה על המפה 320-21  

לגלות את איטליה 14  
מלונות 571-2  

מסעדות 592-4  
 Toscanini, טֹוסקניני, ארתורו

195 Arturo
353 Torgiano טֹורג'אנֹו

 Torre dei (ורונה) טֹוֶרה ֵדיי לאמֶּברטי
148 Lamberti

 Torre del טֹוֶרה ֶדל לאגֹו ּפּוצ'יני
323 Lago Puccini

 Torre del טֹוֶרה ֶדל ֶמרלֹו, ג'ובאני
239 Merlo, Giovanni

 Torre (ונציה) טֹוֶרה ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו
121 dell'Orologio

מפת רחובות 112  
 Torre (רומא) טֹוֶרה ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו

402 dell'Orologio
 Torre (מילאנו) טֹוֶרה ֶולאסָקה

35 Velasca
265 Tura, Cosmè טּוָרה, קֹוזֶמה

 Torri (הדולומיטים) טֹורי ֶדל ואיֹוֶלט
87 del Vaiolet

טֹורי ֶדלי ָאסיֶנלי ֶא גאריֶזנָדה 
 Torri degli Asinelli e (בולוניה)

268 Garisenda
מפת רחובות 267  

 Torriti, Jacopo טֹוריטי, ג'אקֹוּפֹו
417

 ,217 ,215 ,182 Torino טורינו
224-9

אדרידכלות 35, 189  
מפה 224  

פסטיבלים 71  
126-7 ,13 Torcello טֹורֶצ'לֹו
טֹורֶקֶמָדה, החשמן חואן ֶדה 

 Torquemada, Cardinal Juan de
408

177 Tesero ֶטֶזרֹו
 Tibaldi, טיּבאלדי, ֶּפֶלגרינֹו

421 Pellegrino
472 ,12 Tivoli טיבולי

365 Tiberio d'Assisi טיֶּבריֹו ד'אסיזי
 Tiberius, Emperor טיבריוס, הקיסר

503 ,475 ,52
 Tiberina, (רומא) טיֶּבריָנה, איזֹוָלה

405 Isola
טיולים מודרכים 615

395 Titus טיטוס
 Tiepolo, טֶייּפֹולֹו, ג'אמּבטיסָטה

205 ,111 Giambattista
אּודיֶנה 166  

אלגוריה על נישואים 107  
העולם החדש 107  

וילה ואלָמראָנה ַאיי נאני (ויֶצ'נָצה)   
157

וילה נאציֹונאֶלה (ְסְטָרה) 164  
סקּואֹוָלה גראנֶדה ֵדיי ָּכרמיני   

(ונציה) 106
פאלאצו לאּבָיה (ונציה) 92  

 Tiepolo, טֶייּפֹולו, ג'אנדומניקו
157 ,107 ,101 Giandomenico

547 ,546 Tyche טיֶכה
542 Tindari טינדארי

 Tino da Camaino טינֹו ָדה קאַמִאינֹו
493 ,328

 Tintoretto, טינטֹוֶרטֹו, ג'אקֹוּפֹו
 ,202 ,117 ,115 ,109 Jacopo

391 ,326 ,264
גן�העדן 118, 120  

הבריחה למצרים 104  
הבשורה 104  

הדרך אל הצלב 105  
ההורדה מהצלב 125  
הטבלתו של ישו 149  

הסגידה לעגל הזהב 98  
הסעודה האחרונה 101, 125  

הערצת הרועים 104  
הצליבה 100, 104  

יום הדין 98  
ישו מובא בפני ּפילאטּוס 105  

ישו נושא על גבו את הצלב 104-5  
כתר הקוצים 105  

לקט המן 125  
מציאת גופתו של מרקוס הקדוש   

33
מריה הקדושה ממצריים 104  

מריה מגדלנה 104  
מרקוס הקדוש משחרר עבד   

באורח נס 111
משה מכה בסלע 104  
נס נחש הנחושת 104  

נפילת המן במדבר 104  
סן רֹוקֹו (ונציה) 105  

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן רֹוקֹו   
(ונציה) 104

עלייתה לשמיים של מריה הקדושה   
104

ּפאלאצו דּוקאֶלה (ונציה) 120  
פיתויו של ישו 104, 105  

קברו 98  
רֹוש הקדוש בהדרו 105  

 Tintoretto, טינטֹוֶרטֹו, דומניקו
125 Domenico

גן�העדן 118, 120  
טיסה 624-5

טיפול רפואי 619
טיפים 615

במסעדות 579  
427 ,103 ,61 Titian טיציאן
אהבה קדושה וטמאה 443  

דוד וגולית 33, 109  
דיוקן אלפונסו הראשון לבית ֶאסֶטה   

265
דיוקן גבר 306  

דיוקן האפיפיור פאולוס השלישי   
לבית פארֶנֶזה עם אחייניו 33

הבשורה 105, 164  
החתונה בּכאנה 109  

הציורים בבזיליקה די סן מרקו   
(ונציה) 115

הציורים בסקּואֹוָלה ֶדל סנטו   
(פאדובה) 163

הציורים בּפאלאצו ֵדיי קֹונֶסרָבטֹורי   
(רומא) 391

הציורים בקא ד'אֹורֹו (ונציה) 99  
הצליבה 105  

ונוס מאּורּבינֹו 33, 291, 293  
לאבינָיה ֶוֶצ'ליֹו 497  

מדונה די קא ֶּפזארֹו 32, 102  
מרקוס הקדוש על כס המלוכה עם   
הקדושים קֹוסמאס, דמיאנּוס, רֹוש 

וסבסטיאנוס 109
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טיציאן, המשך
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה   

149 ,102
עקדת יצחק 109  

ּפאלאצו דֹורָיה ּפאמפילי (רומא)   
408

קין והבל 109  
שלומית 406  

תמונת המזבח בּבֶרָשה 207  
171 Tyrol, Counts of טירול, רוזני

טירות, ראו מבצרים וטירות
טלוויזיה 623

טלפון 622, 623
טלפונים ניידים 622-3

(ה)ֶטמּפֶייטֹו (רומא) 35, 433
(ה)טמפלרים, מסדר אבירים דתי 

513 Knights Templar
 Tempesta, ֶטמֶּפסָטה, אנטוניו

438 Antonio
טמפרטורה 76-7

218 Testa Grigia ֶטסָטה גריָג'ה
634 Traghetti טראֶגטי, ונציה

 Trasimeno, Lago טראזיֶמנֹו, לאגֹו
357

הקרב ב- (217 לפנה“ס) 357  
578 Trattorie טראטֹורֶייה

 Traini, טַראיני, פרנצ'סקו
Francesco

ניצחון המוות 31  
סצינות מחייו של דֹוֶמניקּוס הקדוש   

329
טראני 513

טראסֶטֶבֶרה (רומא), ראו הוותיקן 
וטראסֶטֶבֶרה

536 Trapani טראּפאני
475 Terracina ֶטראצ'יָנה

365 Trevi טֶרבי
 Trevi, (רומא) טֶרבי, פונטנה די

414-15 ,12 Fontana di
164 ,143 Treviso טֶרביזֹו

נמל�התעופה 624-5  
טֶרה צ'יֶמה די לאבאֶרדֹו 

 Tre Cime di (הדולומיטים)
87 Lavaredo

541 Troina טרֹוִאיָנה
 Troubetzkoy, טרּוֶּבצקֹוי, הנסיך

98 Princ
538 Trojans טרויאנים

512-13 Troia טרויה
אדריכלות 483  

506 ,505 Trulli טרּולי, בתי
 Murge dei מּורֶג'ה ֵדיי טרּולי  

515 Trulli
524 Tropea טרֹוֵּפיָאה

 Trajan, Emperor טריאנּוס, הקיסר
53 ,52

התבליטים של טריאנּוס 396  
עמוד טריאנּוס (רומא) 52, 392  

פורום קיסר (רומא) 393  
שער טריאנּוס (ֶּבֶנֶוונטֹו) 500  

415 Trivia טריביה
 ,200 Triennale (מילאנו) טרֶיינאֶלה

201
169 Trieste טִרֶייסֶטה

 Trinità (רומא) טריניָטה ֵדיי מֹונטי
412 dei Monti

טריפטיכון סֶטָפֶנסקי (ג'ֹוטֹו) 427
511 Tremiti, Isole טֶרמיטי, איי

טרמפים 631
 1545-63) Trent,) טֶרנט, מועצת

268 ,178 ,62 Council of
178-9 Trento טֶרנטֹו

Trentino- טֶרנטינו�ָאלטֹו–ָאדיֶג'ה
171-9 ,80 Alto Adige

אקלים 76  
המטבח המקומי 84  

טֶרנטינֹו�ָאלטֹו–ָאדיֶג'ה על המפה   
172-3

מלונות 564-5  
מסעדות 583-4  

515 Tarantella ָטָרנֶטָלה
627 Trenitalia טֶרנאיטליה

י
268 Jacob of Ulm יאקֹוּב מאּוְלם
 Jacopone da יאקֹוּפֹוֶנה ָדה טֹודי

Todi
קברו 363  

יהודים
הגטו (רומא) 405  

ּפיטיליָאנֹו 350-51  
תפילות 616  

יהודית (ֶג'נטיֶלסקי) 306
Juvarra, Filippo יּובאָרה, פיליפו

ָארֶמִרָיה ֵריַאֶלה (טורינו) 228  
בזיליקה די סּוֶּפרָגה 229  

הדּואֹומֹו (טורינו) 225  
הדּואֹומֹו (קֹומֹו) 195  

229 Stupinigi סטּוּפיניג'י  
סנטה כריסטינה (טורינו) 227  

ּפאלאצו מאדאָמה (טורינו) 225  
ּפאלאצו ֵריַאֶלה (טורינו) 228  

קֶייָזה ֶוקָיה (סנטּוָאריֹו ד'אֹורֹוָּפה)   
230

39 Juvenal יּוֶבנאליס
יוון העתיקה 48, 369

ָאגריֶג'נטֹו 539  
ֶאֵליָאה 502  

ָאנקֹוָנה 376  
בדרום איטליה 484-5  

בזיליקטה וקלברייה 519  
המוזיאון הלאומי של מאגָנה   
גֶרקָיה (ֶרג'ֹו די קלברייה) 525

טינדארי 542  
לֹוקרי ֶאּפיֶצפירי 519, 525  

ֶלֶצ'ה 516  
סיציליה 527  

סיראקוזה 546  
ֶסלינּונֶטה 538  

עמק המקדשים (ָאגריֶג'נטֹו) 539,   
540

ֶּפסטּום 502-3  
קמפניה 487  

יווני, פסטיבל תיאטרון (סיראקוזה) 
70 Greek Drama in Theatre

 Joseph II, יֹוֶזף השני, הקיסר
65 Emperor

 John the Baptist, St יוחנן המטביל
241 ,205

יוחנן המטביל (קרוואג'ֹו) 391
6 John, St יוחנן הקדוש

 John יוחנן פאולוס השני, האפיפיור
69 Paul II, Pope

511 ,509 Julia יוליה
 Julius III, יוליוס השלישי, האפיפיור

444 Pope
 Julius II, יוליוס השני, האפיפיור

61 Pope
הקפלה הסיסטינית 428  
חדרי רפאל (רומא) 431  

מוזיאוני הוותיקן (רומא) 424  
סנטה מריה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו (רומא)   

414
פיאצה די מֹונֶטצ'יטֹוריֹו (רומא)   

409
פסלו 356  

קברו 279, 416  
יום הדין (ג'ֹוטֹו) 161

יום הדין (מיכלאנג'לו) 33, 62, 430
יום הדין (סיניֹוֶרלי) 363
יום הדין (קאבאליני) 30

 Justinian, יוסטיניאנוס, הקיסר
54-5 Emperor

יוקר המחייה, הבדלים בין מחוזות 
620

633 ,627 Eurolines יורוליינס
631 Europcar יורופקאר

376 Jesi ֶיזי
245 Yeats, WB ֶייטס, וו.ב

יין
במסעדות 579  

במרכז איטליה 254-5  
בצפון�מערב איטליה 186-7  

פסטיבלים 72  
ילדים 616

במלונות 559  
במסעדות 579  
ימי�הביניים 58-9

 Gennaro, San ינואריוס הקדוש
497 ,491

יעודו של מתי הקדוש (קרוואג'ֹו) 404
578 Vinerias יקבים

 Fair (ָאאֹוסָטה) יריד אֹורָסה הקדושה
73 of St Orsa

 Ham, Parma ירך חזיר מפארמה
263

ישו (ּבארטֹולֹו די פֶרדי) 349
ישו המת (מאנֶטנָיה) 32, 202

ישו המת (ָסָמרטינֹו) 491
ישו מוסר לפטרוס הקדוש את 
המפתחות למלכות השמיים 

(ֶּפרּוג'ינֹו) 32
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ישו על כס המלוכה עם מריה 
וקדושים (אֹורקאנָיה) 31

65 ,62 Jesuits ישועים
407 ,35 Gesù (רומא) ֶג'זּו  

סנט'איניָאציֹו די לֹויֹוָלה (רומא)   
409

סנט'אנדריאה ַאל קווירינאֶלה   
(רומא) 415

קֹוֶלג'ֹו די פרופגנדה פיֶדה (רומא)   
412

יתושים, דוחה 619

כ
כבישים 630

ברומא העתיקה 51  
כבישים מהירים 620, 630

כדורגל 28-9, 74, 75
כייסים 618

כיכרות העיר 58-9
כינורות 210

כיסא גלגלים, ראו מטיילים נכים
כלי�בית, חנויות 607

כללי הנהיגה 630
כללי התנהגות 616

כנסיות
דמי כניסה 615  
כללי לבוש 616  

כנסיות רומאנסקיות באּומּבִרָיה   
364-5

שעות פתיחה 615  
תפילות 616  

ראו גם דּואֹומֹו ותחת שמות   
הקדושים, הערים והעיירות

כסף 620-21
כספומט 620

כרטיסי אשראי 620
במסעדות 579  

כרטיסים לנסיעה חופשית ברכבת 
628

כרטיסים
אוטובוסים 631  

בידור ברומא 449, 450  
ואּפֹוֶרטי בוונציה 634, 635  

טיסה 625  
רכבת 628, 629  

 Cristo degli כריסטו ֶדלי ָאּביסי
244 Abissi

 Christopher, כריסטופורוס הקדוש
98 St

 Christina, כריסטינה, מלכת שבדיה
444 ,432 Queen of Sweden

ל
231 Lago d'Orta לאגֹו ד'אֹורָטה
206-7 Lago d'Iseo לאגֹו ד'איֶזאֹו

152 Lago di Garda לאגֹו די גארָדה
469 Lago di Vico לאגֹו די ויקֹו

 Lago di Misurina לאגֹו די מיזּוריָנה
87

 Lago di Sauris לאגֹו די ָסאּוריס
166

 Lago di Scanno לאגֹו די סקאנֹו
509

 ,14 Lago di Como לאגֹו די קֹומֹו
194-5 ,191

מפה 194  
 Lago Maggiore לאגֹו מאג'ֹוֶרה

195 ,192 ,191 ,183
522 Lagopesole לאגֹוֶּפזֹוֶלה
 Laurana, ָלאּוראָנה, לּוצ'אנֹו

374 Luciano
 Laurana, ָלאּוראָנה, פרנצ'סקו

Francesco
אֹוראטֹוריֹו די סן לורנצו (פלרמו)   

533
המדונה 496, 547  
המדונה והילד 537  

ראשה של אליאונורה מאראגון   
533

537 Lampedusa לאמֶּפדּוָזה
לאמֶּפדּוָזה, ג'וזפה תומאסו די 

 Lampedusa, Giuseppe Tomasi
537 di

 Lamezia Terme לאֶמצָיה ֶטרֶמה
521

 Landini, לאנדיני, פרנצ'סקו
40 Francesco

 ,491 ,264 Lanfranco לאנפראנקו
493

511 Lanciano לאנצ'אנֹו
 Lanci, לאנצ'י, ָּבלָדסאֶרה

347 Baldassare
465-75 Lazio לאציו

לאציו על המפה 466-7  
מלונות 576  
מנזרים 473  

מסעדות 590-600  
508 L'Aquila ל'ָאקוויָלה

537 Levanzo ֶלבאנצֹו
179 Levico Terme ֶלביקֹו ֶטרֶמה

Legros, Pierre ֶלגרֹו, פייר
ניצחון האמונה על עבודת האלילים   

407
 Ladislas, ָלדיסָלאּו, מלך נאפולי

King of Naples
קברו 490  

73 La Befana ָלה ֶּבפאָנה
369-77 Le Marche ֶלה מארֶקה

אקלים 77  
ֶלה מארֶקה על המפה 370-71  

מטבח מקומי 253  
מלונות 572-3  

מסעדות 595-6  
 La (קֹוסָטה זֶמרארלָדה) ָלה מדלנה

552 Maddalena
 La Maddalena (רומא) ָלה מדלנה

409
(ָלה) מּוָטה (רפאל) 375

 La Mortella (פֹורֶייה) ָלה מֹורֶטָלה
503

 La (פלרמו) ָלה ָמרטֹוראָנה
532 Martorana

65 La Scala (מילאנו) ָלה סקאָלה
 ,69 La Fenice (ונציה) ָלה ֶפניֶצ'ה

609
 Le Corte, ֶלה קֹורֶטה, ג'ּוסטֹו

109 Giusto
 La Rotonda (ויֶצ'נָצה) ָלה רוטונדה

157
365 Lo Spagna לֹו סּפאנָיה

Lo Scheggia לֹו סֶקָג'ה
קאסֹוֶנה ָאדימארי 279  

 Lo (ג'וזפה צימּבאלֹו) לֹו צינגאֶרלֹו
516 ,483 Zingarello

 Louis XIV, לואי ה�14, מלך צרפת
413 King of France

 Louis IX, לואי התשיעי, מלך צרפת
156 King of France

 Louis Vuitton (פירנצה) לואי ויטון
310

 Loggia (פירנצה) לֹוָג'ה ֶדל ּביגאלֹו
del Bigallo

מפת רחובות 282  
לֹוָג'ה ֶדל קפיטניאטו (ויֶצ'נָצה) 

155 Loggia del Capitaniato
מפת רחובות 154  

לֹוָג'ה ֶדָלה גראן גּוַארִדָיה (פאדובה) 
Loggia della Gran Guardia

מפת רחובות 158  
לֹוָג'ה ֶדֶלה ֶמרקאנצָיה (סיינה) 

343 Loggia della Mercanzia
 Ludovico il לּודֹוביקֹו ִאיל מֹורֹו

Moro
קברו 208  

207 Lodi לֹודי
157 Losey, Joseph לֹוזי, ג'וזף

 ,147 Lotto, Lorenzo לֹוטֹו, לורנצו
377 ,376 ,207 ,164

442 Lutyens, Edwin לּוטֶיין, אדווין
38 Levi, Primo לוי, פרימו
523 Levi, Carlo לוי, קרלו

 Loyola, St לֹויֹוָלה, איגנציּוס הקדוש
409 ,407 ,63 Ignatius

 Lombardo, Tullio לומברדו, טּוליֹו
99 ,98

דיוקן כפול 98  
Lombardo, Pietro לומברדו, פייטרו

מחיצת המזבח בסנטה מריה   
גלֹוריֹוָזה ֵדיי פרארי (ונציה) 102

סנטה מריה ֵדיי מיראקֹולי (ונציה)   
99

קברו של אנדריאה ֶונדראמין 123  
קברו של ניקולו מרצ'לו 122  
 Lombardi לומברדי, משפחת

122 family
191-213 Lombardia לומברדיה

אקלים 76  
המטבח המקומי 184  

לומברדיה על המפה 192-3  
מלונות 565-7  

מסעדות 584-6  
 ,353 ,55 ,54 Lombards לומברדים

364
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166 Lumiei, Fiume לּוִמֶייה, נהר
 Longhi, Martino לֹונגי, מרטינו האב

404 the Elder
 ,107 Longhi, Pietro לֹונגי, פייטרו

111
 Longhena, לֹונֶגָנה, ָּבלָדסאֶרה

Baldassare
סנטה מריה ֶדָלה סאלּוֶטה (ונציה)   

109
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו (ונציה) 123  

 Ca' (ונציה) קא' ֶרצֹוניקֹו  
107 Rezzonico

 ,37 Lucia, Santa לוצ'יה הקדושה
547 ,92

512 Lucera לּוֶצ'ָרה
 ,37 ,36 Luke, St לוקאס הקדוש

230
324-7 ,319 Lucca לּוָקה

לגלות את איטליה 13, 14  
מפת רחובות 324-5  

פסטיבלים 70  
515 Locorotondo לֹוקֹורוטונדו

 Locri Epizephiri לֹוקרי ֶאּפיֶצפירי
525 ,519 ,485

377 Loreto לֹוֶרטֹו
פסטיבלים 73  

 Loreto Aprutino לֹוֶרטֹו ָאּפרּוטינֹו
508

 Lorraine, Dukes of לֹוֵריין, דוכסי
307

27 Loren, Sophia לורן, סופיה
36 Lawrence, St לורנטיוס הקדוש

 ,244 Lawrence, DH לורנס, ד.ה
549 ,245

 Lorenzo da לורנצו ָדה ויֶטרּבֹו
468 Viterbo

 Lorenzetti, לֹוֶרנֶצטי, ָאמּברֹוג'ֹו
292 Ambrogio

אלגוריה על הממשל הטוב 30,   
344

אלגוריה על הממשל הרע 344  
מפת העולם 344  

ציורי�הקיר בסן גאלגאנֹו 339  
 Lorenzetti, Pietro לֹוֶרנֶצטי, פייטרו

292
ההורדה מהצלב 358  

הצליבה 336  
שני נופים 345  

268 Luther, Martin לותר, מרטין
109 Léger, Fernand ֶלֶז'ה, פרנאן

512 Lesina ֶלזיָנה
465 Latin people לטינים

 Leo XIII, ֵליאֹו ה�13, האפיפיור
405 Pope

 Leo X, ֵליאֹו העשירי, האפיפיור
438 ,431 ,61 Pope

קברו 408  
372 Leo, St ֵליאֹו הקדוש

 Leo IV, ליאו הרביעי, האפיפיור
431 ,55 Pope

 Leo III, ֵליאֹו השלישי, האפיפיור
431 Pope

69 Leone, Sergio ליאונה, סרג'ו
ֵליאֹוֶנלֹו ד'ֶאסֶטה (ּפיזאֶנלֹו) 205

 Leonardo da ליאונרדו ָדה וינצ'י
431 ,60 Vinci

דיוקן עצמי 228  
דיוקן של מוסיקאי 199  

האדם הוויטרובי 32  
הבשורה 293  

הדּואֹומֹו (ּפאבָיה) 207  
הירֹונימּוס הקדוש 425, 427  

המדונה של הסלעים 32  
המונה ליזה 32  

המצאות 44  
הסעודה האחרונה 32, 191, 204,   

293
הערצת חכמי הקדם 293  

הקודקס האטלנטי 199  
מוזיאון ליאונרדו (וינצ'י) 331  

מקום הולדתו 331  
ליאופולד, הדוכס הגדול של טוסקנה 

 Leopold, Grand Duke of
65 Tuscany

 Leopardi, ֵליאֹוָּפרדי, אלסנדרו
123 ,32 Alessandro

319 Livorno ליבֹורנֹו
מעבורות רכב 627  

426 ,416 ,398 Livia ליביה
39 Livy ליביּוס

 Lombard (ה)ליגה הלומברדית
191 ,57 League

191 Lega Nord (ה)ליגה הצפונית
(ה)ליגה להגנה על ציפורי איטליה 

 LIPU) Italian Birds Protection)
611 League

235-47 Liguria ליגּורָיה
אקלים 76  

המטבח המקומי 185  
ליגּורָיה על המפה 236-7  

מלונות 568-9  
מסעדות 589-90  

472 Ligorio, Pirro ליגֹוריֹו, ּפירֹו
221 Lillaz לילאץ

 La Notte Bianca (רומא) לילה לבן
72

538 Lilybaeum ליליֶּבאּום
לימודים, אשרות 614

לינאֶטה, נמל�התעופה (מילאנו) 
624-5 Linate Airport

537 Linosa לינֹוָזה
412 Liszt, Franz ליסט, פרנץ

495 Lysippus ליסיּפּוס
537 Lipari ליּפארי

 ,279 Lippi, Filippino ליּפי, פיליּפינֹו
349

המדונה והילד 305  
הקדושים הלנה, הירֹונימּוס,   

סבסטיאן ורֹוש 325
חיי פטרוס הקדוש 302,303  

מריה הקדושה מתגלה בפני ברנרד   
הקדוש 283

מריה הקדושה עם קדושים 243  
ציורי�הקיר בסנטה מריה סֹוּפָרה   

מיֶנרָבה (רומא) 406, 408
ציורי�קיר בקפלה די פיליפו   

סטרֹוצי (פירנצה) 301
 Lippi, Fra Filippo ליּפי, פָרה פיליפו

415
המדונה והילד 306  

המדונה והילד עם מלאכים 31,   
292-3

הצליבה 332  
חיי יוחנן המטביל 332  

חייה של מריה הקדושה 364  
מדונה ֶדל ֶצ'ּפֹו  

 ,238 Lear, Edward ליר, אדוארד
519

300 Lenzi, Lorenzo ֶלנצי, לורנצו
 Lascaris, Giorgio ָלסקאריס, ג'ורג'ו

99
(ה)לעג לישו (פָרה ָאנֶג'ליקֹו) 280
 1571) Lepanto,) ֶלּפאנטֹו, קרב

168 ,63 ,62 Battle of
507 ,505 ,479 Lecce ֶלֶצ'ה

אדריכלות 483  
מפת רחובות 516-17  

195 ,194 Lecco ֶלקֹו
245 Lerici ֶלריצ'י

לשכות מידע לתיירים 615, 617
 Italian לשכת התיירות של איטליה

609 ,561 State Tourist Board

מ
 Maggio (פירנצה) מאג'ֹו מּוזיקאֶלה

609 ,70 Musicale
מאג'ֹוֶרה, לאגֹו ראו לאגֹו מאג'ֹוֶרה

 ,369 Magna Graecia מאגָנה גֶרקָיה
538 ,519 ,484

 1859) Magenta,) מאֶג'נָטה, קרב
67 Battle of

 Maderno, Stefano מאֶדרנֹו, סטפנו
433

 Maderno, Carlo מאֶדרנֹו, קרלו
423 ,415

(ה)מאוזוליאום של אוגוסטוס (רומא) 
414 Mausoleo di Augusto
מאזאנֶיילֹו, המרד של ((1647 
63 Masaniello, Revolt of

Masaccio מאזאצ'ֹו
השילוש הקדוש 300  

חיי פטרוס הקדוש (קפלה   
ּבראנקאצ'י) 302-3

מס מחצית השקל 31  
פאולוס הקדוש 329  

 Masolino מאזֹולינֹו ָדה ּפאניקאֶלה
da Panicale

חיי פטרוס הקדוש 302-3  
המדונה והילד 363  

ציורי�הקיר בסן קֶלֶמנֶטה (רומא)   
439
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264 Maserati מאֶזראטי
 Matas, Niccolò מאטאס, ניקולו

288
270 Matisse, Henri מאטיס, אנרי

522-3 ,519 Matera מאֶטָרה
פסטיבלים 71  

 Maitani, Lorenzo מאיטאני, לורנצו
363 ,362

 Maiella, מאֶייָלה, הפארק הלאומי
509 Parco Nazionale di

414 Meier, Richard מאייר, ריצ'רד
 Malatesta מאלאֶטסָטה, משפחת

373 ,259 family
מאלאֶטסָטה, סיגיסמונדו 

270 Malatesta, Sigismondo
 Malaspina מאלאסּפיָנה, משפחת

553 family
 Malevich, מאֶלביץ', קזימיר

109 Kasimir
439 Mullooly, Father מאלוי, הנזיר
מאֶלס ֶונֹוסָטה (מאְלס ִאים וינשָגאּו) 

174 Malles Venosta
מאלֶּפנָזה, נמל�התעופה (מילאנו) 

624-5 Malpensa Airport
554 Mamoiada מאמֹויאָדה

מאֶמרטינּום, בית�הכלא (רומא) 
393 Mamertino, Carcere

245 Manarola מאנארֹוָלה
 Mantegna, מאנֶטנָיה, אנדריאה
 ,265 ,227 ,205 ,196 Andrea

293
המדונה והילד עם קדושים 150  

ישו המת 32, 202  
מות הקדושים של יעקב הקדוש   

162
מות הקדושים של כריסטופר   

הקדוש 162
מסעו של החשמן פרנצ'סקו   

גֹונצאָגה 31
סבסטיאן הקדוש 98  

ציורי�הקיר בּפאלאצו דּוקאֶלה   
(מנטובה) 211

66 Manin, Daniel מאנין, דניאל
מאנין, לודוביקו, הדוג'ה של ונציה 

 Manin, Ludovico, Doge of
167 Venice

512 Manfredonia מאנפֶרדֹונָיה
 Manzoni, מאנצֹוני, אלסנדרו

195 ,194 Alessandro
 Massaciuccoli, מאסאצ'ּוקֹולי, לאגֹו

323 Lago
 Massari, Giorgio מאסארי, ג'ורג'ו

107 ,94
 Massa Marittima מאָסה מריטיָמה

339
 Maso di מאסֹו די ברתולומאו

374 Bartolomeo
ָמֶאסָטה (דּוצ'ֹו) 339, 342

 ,519 ,487 ,69 Mafia (ה)מאפיה
539

543 ,542 Mazzarò מאצארֹו
Mazzoni, Guido מאצֹוני, גווידֹו

ּפֶייָטה 493  
 Mazzini, Giuseppe מאציני, ג'וזפה

235 ,227 ,66
קברו 243  

523 ,521 Maratea מאראֶטָאה
Marostica מארֹוסטיָקה

פסטיבלים 72  
 Marocchetti, Carlo מארֹוֶקטי, קרלו

227
537 Marettimo מאֶרטימֹו

Mary of Valois מארי לבית ואלּוָאה
קברו 493  

מאֶרָמה 16, 350-51
מבצרים וטירות

אֹוטראנטֹו 517  
547 Euryalus ֶאּוריאלּוס  

ּבארי 514  
238 Dolceacqua דֹולֶצ'ַאקּוָאה  

ֶונֹוָזה 522  
טאראנטֹו 515  

טראני 513  
לאגֹוֶּפזֹוֶלה 522  

לּוֶצ'ָרה 512  
ֶלֶצ'ה 517  

מבצרים וטירות מימי�הביניים   
בוואֶלה ד'ָאאֹוסָטה 218

ֶמלפי 522  
סן ֵליאֹו 372  
סן ּפייר 217  

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ'ָאה (ָאֶרצֹו)   
333 Fortezza Medicea

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ'ָאה (סיינה)   
347 Fortezza Medicea

179 Castel Beseno קסטל ֶּבֶזנֹו  
 Castello di קסטל די רֹוֶדנגֹו  

175 Rodengo
 Castel del קסטל ֶדל מֹונֶטה  

513 Monte
 Castel (נאפולי) קסטל ֶדל'אֹובֹו  

497 dell'Ovo
 ,173 Castel Tirolo קסטל טירֹולֹו  

174
 Castel קסטל טָראּוטמָנסדֹורף  

174 Trauttmansdorff
 Castel (נאפולי) קסטל נּואֹובֹו  

496 Nuovo
 Castel (נאפולי) קסטל סנט'ֶאלמֹו  

496 Sant'Elmo
קסטל סנט'אנג'לו (רומא) 421  

 Castel (נאפולי) קסטל קאּפּוָאנֹו  
490 Capuano

174 Castel Coira קסטל קֹויָרה  
קסטלו ֶאסֶטנֶזה (ֶפראָרה)   

265 Castello Estense
 Castello di Ussel קסטלו די אּוֶסל  

218
 Castello di קסטלו די ַאימאביֶלס  

220 Aymavilles

 Castello di קסטלו די איסֹונֶייה  
219 ,218 Issogne

קסטלו די ּבּואֹונקֹונסיליֹו (טֶרנטֹו)   
178 Castello del Buonconsiglio

 Castello di קסטלו די גַרייֶנס  
218 Graines

 Castello di קסטלו די ֶולטּורנֹו  
175 Velturno

 Castello (ֶאריֶצ'ה) קסטלו די ֶוֶנֶרה  
537 di Venere

 Castello di Verrès קסטלו די ֶוֶרס  
218

קסטלו די לומברדיה (ֶאָנה)   
541 Castello di Lombardia
 Castello di קסטלו די ֶלריצ'י  

245 Lerici
 Castello di קסטלו די מֹונטמאֶייר  

218 Montmayer
קסטלו די מיראמאֶרה (גריניָאנֹו)   

169 Castello di Miramare
 Castello di קסטלו די סאֶרה  

218 Sarre
קסטלו די סן ג'ּוסטֹו (טִרֶייסֶטה)   

169 Castello di San Giusto
 Castello di Fénis קסטלו די ֶפניס  

219 ,218 ,188
 Castello di קסטלו די קאזֹוטֹו  

233 Casotto
קסטלו ֶדל'אימֶּפראטֹוֶרה (ּפראטֹו)   

 ,57 Castello dell'Imperatore
332

קסטלו ספֹורֶצסקֹו (מילאנו)   
196 ,188 Castello Sforzesco
קסטלו ּפרינצ'יֶּפסקֹו (ֶמראנֹו)   

174 Castello Principesco
 Castelvecchio (ורונה) קסטלֶווקיֹו  

146-7
218 ,215 Châtelard שאֶטלאר  

 Torre (ה)מגדל הנטוי של פיזה
 ,319 ,250 Pendente di Pisa

330 ,328
 Magellan, ָמֶגלאן, פרננדו

155 Ferdinand
מגלי ארצות 44-5

109 Magritte, René מגריט, ֶרֶנה
רניני) 391 מדוזה (ֹּבֶ

(ה)מדונה ארוכת�הצוואר 
(ָּפרמיג'אנינֹו) 293

מדונה די ניקֹוֵּפיָאה (איקונין) 116, 
117

מדונה די קא ֶּפזארֹו (טיציאן) 102
 Madonna di מדונה די קאמּפיליֹו

178 ,173 Campiglio
פסטיבלים 70  

מדונה ֶדל ֶצ'ּפֹו (ליּפי) 332
מדונה ֶדל'אֹורטֹו (ונציה) 98

מדונה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה (גירלאנדאיֹו) 
301

(ה)מדונה והילד בין יוחנן המטביל 
לקדוש (ֶּבליני) 110, 111
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(ה)מדונה והילד (ֶּבליני) 103
(ה)מדונה והילד (מרטיני) 329

(ה)מדונה והילד על כס המלוכה עם 
קדושים (ָאנֶג'ליקֹו) 36

(ה)מדונה והילד עם ארבעה קדושים 
(ֶּבליני) 32, 37

(ה)מדונה והילד עם מלאכים (ליּפי) 
292-3 ,31

(ה)מדונה והילד עם קדושים 
(מאנֶטנָיה) 150

(ה)מדונה והילד (קֹוּפֹו די 
מרקֹובאלדֹו) 30

(ה)מדונה של החוחית (רפאל) 32, 
293

(ה)מדונה של הכיסא (רפאל) 306
(ה)מדונה של הנר (קריֶבלי) 203

(ה)מדונה של הסלעים (ליאונרדו דה 
וינצ'י) 32

(ה)מדונה של משפחת ֶּפזארֹו 
(טיציאן) 32

 Medici, מדיצ'י, אלסנדרו ֶדה
62 Alessandro de'

 Medici, מדיצ'י, אנה מריה לודוביקה
292 Anna Maria Lodovica

 Medici, Giuliano מדיצ'י, ג'וליאנו
299

מדיצ'י, החשמן פרדיננדו ֶדה' 
 Medici, Cardinal Ferdinando

413 de'
מדיצ'י, הנסיכה מריה מדלנה ֶדה 

 Medici, Princess Maria
281 Maddalena de'

 Medici, מדיצ'י, לורנצו המפואר
 ,60 Lorenzo the Magnificent

61
מוזיאון הכסף (פירנצה) 307  

ּפֹוג'ֹו ָא קאיאנֹו 332, 332  
קברו 299  

 ,60 Medici family מדיצ'י, משפחת
319

ּבוּבֹולי, גן (פירנצה) 307  
הקשר של משפחת ּפאצי 405  

סמל אצולה 64  
סן לורנצו (פירנצה) 298  

ּפאלאצו מאדאָמה (רומא) 403  
פאלאצו ּפיטי (פירנצה) 250, 306,   

307
פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ'ָאה (ָאֶרצֹו) 333  

פיאצה ֶדָלה סיניֹוִרָיה (פירנצה)   
294

פירנצה 275  
קבריהם 298, 299  

קֹורידֹויֹו ואזאִריַאנֹו (פירנצה) 289  
קפלה ֶמדיֶצ'ה (פירנצה) 299  

 Medici, Piero de' 'מדיצ'י, פיירו ֶדה
60

מדיצ'י, קֹוזימֹו ֶדה' (ִאיל ֶוקיֹו) 
293 ,60 Medici, Cosimo de'

קברו 299  
קֹונֶבנטֹו די סן מרקו (פירנצה) 280  

 Medici, 'מדיצ'י, קֹוזימֹו הראשון ֶדה
Cosimo I de'

גלריה אּופיצי (פירנצה) 290  
ּפאלאצו ֶוקיֹו (פירנצה) 295  

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ'ָאה (סיינה) 347  
פסלו 329  

קפלה ֶמדיֶצ'ה (פירנצה) 299  
 Medici, 'מדיצ'י, קֹוזימֹו השלישי ֶדה

293 Cosimo I de'
מדענים 44-5

(ה)מדרגות הספרדיות (רומא) 
 Scalinata della Trinità dei

413 ,411 ,12 Monti
מפת רחובות 412  

 Modigliani, מֹודיליאני, אמדאו
227 ,198 Amedeo

דיוקנו של מואיז קיסלינג 203  
547 ,527 Modica מֹודיָקה

264 ,259 ,16 Modena מֹוֶדָנה
מוזיאון ּפיֹו לאמנות נוצרית (רומא) 

427 ,425 Museo Pio-Christiano
מוזיאון ּפיֹו�קלמנטיוס (רומא) 

 ,Museo Pio-Clementino 425
426

מוזיאוני הוותיקן (רומא) 12, 421, 
424-7

אמנות יוונית, אטרוסקית ורומית   
426 ,424 ,17

אמנות מצרית ואשורית 425, 426  
האמנות במאות ה-15-19 427  

האמנות של הנצרות הקדומה ושל   
ימי�הביניים 427

מפת הבניין 424-5  
מוזיאוני הקפיטול (רומא) 12, 381, 

390-91
מפת רחובות 388  

מוזיאונים וגלריות
אנטיקוואריּום ָארּבֹוֶרנֶזה   

 Antiquarium (אֹוריסטאנֹו)
555 ,554 Arborense

 Accademia (ונציה) (ה)אקדמיה  
110-11 ,94

 Armeria (טורינו) ָארֶמִרָיה ֵריַאֶלה  
228 Reale

 ,283 Bargello (פירנצה) ּבארֶג'לֹו  
287

 Borgo (טורינו) ּבֹורגֹו ֶמדיֹוֶאבאֶלה  
227 Medioevale

Keats- (רומא) בית קיטס�ֶשלי  
412 Shelley Memorial House

גלריה אומברטו הראשון (נאפולי)   
497 Galleria Umberto I

 ,13 Uffizi (פירנצה) גלריה אופיצי  
290-93 ,250

 Galleria (מֹוֶדָנה) גלריה ֶאסֶטנֶזה  
264 Estense

גלריה ֶדל'אקדמיה (פירנצה)   
 ,13 Galleria dell'Accademia

279 ,278
גלריה ֶדל'אקדמיה קאראָרה   

 Galleria (ֶּברגאמֹו)
205 dell'Accademia Carrara

(ה)גלריה הלאומית לאמנות   
 Galleria (רומא) עתיקה

432 Nazionale d'Arte Antica
 Galleria (טורינו) גלריה ָסּבאּוָדה  

226-7 Sabauda
גלריה ּפאלאטיָנה (פירנצה)   

306 Galleria Palatina
 Galleria (מֹוֶדָנה) גלריה ֶפרארי  

264 Ferrari
גלריית ג'ובאני ומאֶרָלה ָאנֶיילי   

 Pinacoteca Giovanni e (טורינו)
227 Marella Agnelli

גלריית התלבושות (פירנצה)   
307 Galleria del Costume

דמי כניסה 615  
 Accademia (פירנצה) האקדמיה  

13
הגלריה הלאומית (בולוניה)   

269 Pinacoteca Nazionale
הגלריה הלאומית (סיינה)   

345 Pinacoteca Nazionale
הגלריה הלאומית לאמנות   
 Galleria (רומא) מודרנית

443 Nazionale d'Arte Moderna
הגלריה הלאומית של אּומּבִרָיה   
 Galleria Nazionale (ֶּפרּוָג'ה)

357 dell'Umbria
הגלריה המחוזית של סיציליה   

 Galleria Regionale di (פלרמו)
533 Sicilia

הגלריה העירונית (אסיזי)   
359 Pinacoteca Comunale

הגלריה העירונית (ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו)   
377 Pinacoteca Civica
הגלריה העירונית (טֹודי)   

363 Pinacoteca Comunale
הגלריה העירונית ע“ש טֹוזיֹו   

 Pinacoteca (ּבֶרָשה) מרטיֶננגֹו
207 Civica Tosio Martinengo

הגלריה העירונית ע“ש פ' ּפֹוֶדסטי   
והגלריה לאמנות מודרנית 

 Pinacoteca Comunale (ָאנקֹוָנה)
 F Podesti e Galleria d'Arte

377 ,376 Moderna
הגלריה לאמנות והמוזיאון העירוני   

 Pinacoteca e Museo (וֹולֶטָרה)
339 ,338 Civico

הגלריה לאמנות והמוזיאונים   
 Pinacoteca e (ֶיזי) העירוניים

376 Musei Civici
הגלריה לאמנות מודרנית (ֶנרבי)   
243 Galleria d'Arte Moderna

הגלריה לאמנות מודרנית (פירנצה)   
 ,306 Galleria d'Arte Moderna

307
המוזיאון האטרוסקי (ּפיטיליָאנֹו)   

351 Museo Etrusco
המוזיאון האטרוסקי (קֹורטֹוָנה)   

 Museo dell'Accademia Etrusca
336
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המוזיאון האטרוסקי בוותיקן   
(רומא) 17

המוזיאון האטרוסקי הלאומי   
 Museo Nazionale (קיּוזי)

336 Etrusco
המוזיאון האטרוסקי הלאומי   
 Museo Nazionale (רומא)

444 ,17 Etrusco
המוזיאון האטרוסקי�רומי (טֹודי)   
363 Museo Etrusco-Romano
המוזיאון הבינלאומי לקרמיקה   

 Museo Internazionale (ָפֶאנָצה)
270 delle Ceramiche

המוזיאון הדתי בדּואֹומֹו (נֹובאָרה)   
 Museo della Canonica del

231 Duomo
 Museo (ונציה) המוזיאון הימי  

124 Storico Navale
המוזיאון הימי הרומאי (ָאלֶּבנָגה)   

239 Museo Navale Romano
המוזיאון הלאומי (לֹוקרי ֶאּפיֶצפירי)   

525 Museo Nazionale
 Museo (ראֶבָנה) המוזיאון הלאומי  

271 Nazionale
המוזיאון הלאומי לאמנות של   

445 21 MAXXI�המאה ה
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

 Museo (ָאקוויֵליָאה)
168 Archeologico Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museo Archeologico (ֶונֹוָזה)

522 Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

 Museo (טאראנטֹו)
515 Archeologico Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

 Museo Archeologico (נאפולי)
494-5 ,479 Nazionale

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museo (סֶּפרלֹונָגה)

475 Archeologico Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

 Museo Nazionale (ּפאֶלסטריָנה)
472 Archeologico

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museo Nazionale (ּפֹוליקֹורֹו)

523 della Siritide
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

 Museo Archeologico (ֶפראָרה)
265 Nazionale

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museo (צ'יבידאֶלה ֶדל פִריּולי)
167 Archeologico Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

 Museo Archeologico (ָקליארי)
555 Nazionale

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
ע“ש ג' א' סאָנה (סאסארי) 

 Museo Archeologico
552 “Nazionale “GA Sanna

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
ע“ש יאָטה (רּובֹו די ּפּולָיה) 

 Museo Archeologico
514 Nazionale Jatta

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museo (ֶּפרּוָג'ה) של אּומּבִרָיה

 Archeologico Nazionale
357 dell'Umbria

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museo (ָאנקֹוָנה) של ֶלה מארֶקה
 Archeologico Nazionale delle

377 ,376 Marche
המוזיאון הלאומי לזכר גריבאלדי   

 Museo (איזֹוָלה קאּפֶרָרה)
552 Nazionale Garibaldino

המוזיאון הלאומי לקרמיקה ע“ש   
 Museo (נאפולי) דּוָקה די מרטינה

 Nazionale della Ceramica
497 Duca di Martina

המוזיאון הלאומי לתולדות הצילום   
 Museo Nazionale (פירנצה)

 ,277 Alinari della Fotografia
301

המוזיאון הלאומי לתנועה לאיחוד   
איטליה (טורינו) 227

המוזיאון הלאומי סן מרינו (נאפולי)   
 Museo Nazionale di San

496 Marino
המוזיאון הלאומי סן מתאו (פיזה)   

 Museo Nazionale di San
329 Matteo

המוזיאון הלאומי ֶצ'ריֶטה   
 Museo Nazionale (ֶצ'רֶווֶטרי)

470 Cerite
המוזיאון הלאומי רידֹוָלה (מאֶטָרה)   

523 Museo Nazionale Ridola
המוזיאון הלאומי של ָאּברּוצֹו   

 Museo Nazionale (ל'ָאקוויָלה)
508 d'Abruzzo

המוזיאון הלאומי של ּבאלצי רֹוסי   
 Museo Nazionale (ּבאלצי רֹוסי)

238 dei Balzi Rossi
המוזיאון הלאומי של וילה גּוניג'י   

 Museo Nazionale di (לּוָקה)
327 Villa Guinigi

המוזיאון הלאומי של מאגָנה   
גֶרקָיה (ֶרג'ֹו די קלברייה) 525

המוזיאון הלאומי של ֶמלפי (ֶמלפי)   
 Museo Nazionale del Melfese

522
 Museo (ֶמסיָנה) המוזיאון המחוזי  

542 Regionale
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה   
 Museo Regionale (ָאגריֶג'נטֹו)

539 Archeologico
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה   

 Museo Archeologico (פלרמו)
532 Regionale

המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה   
ע“ש פאולו אֹורסי (סיראקּוָזה) 

 Museo Archeologico
547 Regionale Paolo Orsi

 Museo (טורינו) המוזיאון המצרי  
226 Egizio

המוזיאון העירוני (אֹורבֶייטֹו)   
362 Museo Civico

 Museo (ֶּבלּונֹו) המוזיאון העירוני  
165 Civico

 Museo (גּוּביֹו) המוזיאון העירוני  
356 Civico

 Museo (ויֶצ'נָצה) המוזיאון העירוני  
156 Civico

 Museo (טֶרביזֹו) המוזיאון העירוני  
164 Civico

 Museo (נאפולי) המוזיאון העירוני  
496 Civico

המוזיאון העירוני (סּולמֹוָנה)   
509 Museo Civico

 Museo (סיינה) המוזיאון העירוני  
344 Civico

המוזיאון העירוני (סן ג'ימיניַאנֹו)   
349 Museo Civico

המוזיאון העירוני (סנֶסּפֹולקרֹו)   
336 Museo Civico

 Museo (ּפאבָיה) המוזיאון העירוני  
207 Civico

 Museo (פאנֹו) המוזיאון העירוני  
373 Civico

המוזיאון העירוני (ּפיאֶצ'נָצה)   
262 Museo Civico

 Museo (ּפראטֹו) המוזיאון העירוני  
332 Civico

המוזיאון העירוני (קֶרמֹוָנה)   
210 Museo Civico

 Museo (רֹוֶבֶרטֹו) המוזיאון העירוני  
179 Civico

המוזיאון העירוני ֶאֶרמיטאני   
 Museo Civico (פאדובה)

162 Eremitani
המוזיאון העירוני ּבֹורגֹונָיה (ֶורֶצ'לי)   

232 Museo Civico Borgogna
המוזיאון העירוני לאמנות עתיקה   

 Museo Civico d'Arte (טורינו)
225 Antica

המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה   
 Civico Museo (מילאנו)

199 Archeologico
המוזיאון העירוני לשיש (קאראָרה)   

322 Museo Civico del Marmo
המוזיאון העירוני ע“ש פרנציסקּוס   

 Museo (מֹונֶטפאלקֹו) הקדוש
365 Civico di San Francesco

המוזיאון העירוני פיֹוֶרלי (לּוֶצ'ָרה)   
512 Museo Civico Fiorelli

המוזיאון הרומאי הלאומי (רומא)   
416 Museo Nazionale Romano

המוזיאון ובית האוצר בדּואֹומֹו   
 Museo e Tesoro del (מילאנו)

205 Duomo
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מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון לאמנות (ּפֹורֶדנֹוֶנה)   

166 Museo d'Arte
המוזיאון לאמנות בת�זמננו דונה   

 Museo (נאפולי ;MADRE) ֶרג'יָנה
 d'Arte contemporanea Donna

490 REgina
המוזיאון לאמנות דתית (אֹורבֶייטֹו)   
 Museo dell'Opera del Duomo

362
המוזיאון לאמנות דתית (אּורּבינֹו)   

375 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית (ָאֶרצֹו)   

333 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית   

 Museo Diocesano (ּבֶרסאנֹוֶנה)
175

המוזיאון לאמנות דתית (לּוָקה)   
 Museo dell'Opera del Duomo

326-7 ,324
המוזיאון לאמנות דתית (סאֶלרנֹו)   

502 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית (סיינה)   

 Museo dell'Opera del Duomo
347 ,342

המוזיאון לאמנות דתית (סן   
332 Museo Diocesano (מיניָאטֹו

המוזיאון לאמנות דתית (פיזה)   
 Museo dell'Opera del Duomo

329
המוזיאון לאמנות דתית (פירנצה)   
 Museo dell'Opera del Duomo

283
המוזיאון לאמנות דתית (קֹורטֹוָנה)   

336 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית (רֹוסאנֹו)   

524 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות ולריהוט   

 Museo d'Arte e di (סטּוּפיניג'י)
229 Ammobiliamento

המוזיאון לאמנות מודרנית ע“ש   
 Museo (אֹורבֶייטֹו) אמיליו גֶרקֹו

 d'Arte Moderna “Emilio Greco”
362

המוזיאון לאמנות מימי�הביניים   
 Museo (ָאֶרצֹו) ולאמנות מודרנית
 d'Arte Medioevale e Moderna

333
המוזיאון לאמנות נוצרית   

 Museo (צ'יבידאֶלה ֶדל פִריּולי)
167 Cristiano

המוזיאון לאמנות עממית   
 Museo delle Arti (טֹולֶמצֹו)

166 Popolari
המוזיאון לארכיאולוגיה (ָאסקֹולי   
 Museo Archeologico (ּפיֶצ'נֹו

377
המוזיאון לארכיאולוגיה (ּבֹולצאנֹו)   

176 Museo Archeologico
המוזיאון לארכיאולוגיה (ורונה)   

149 Museo Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo (ֶטראצ'יָנה)
475 Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo (סנט'ָאנִטיֹוקֹו)

555 Archeologico
המוזיאון לארכיאולוגיה (פירנצה)   
 ,279 ,17 Museo Archeologico

281
המוזיאון לארכיאולוגיה אטרוסקית   
 Museo Archeologico (ָארטימינֹו)

332 Etrusco
המוזיאון לארכיאולוגיה והמוזיאון   
לאמנות דתית (מאָסה מריטיָמה) 

 Museo Archeologico e Museo
339 d'Arte Sacra

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo (טארקוויניה) והנקרופוליס

470 Archeologico e Necropoli
המוזיאון לארכיאולוגיה ע“ש ּבאליֹו   

 Museo (ָמרסאָלה) ָאנֶסלמי
 Archeologico di Baglio

538 Anselmi
המוזיאון לארכיאולוגיה של   

קאּפּוָאה העתיקה (קאּפּוָאה) 
 Museo Archeologico
500 dell'Antica Capua

המוזיאון לאתנוגרפיה (סן ֶּפֶלגרינֹו   
 Museo Etnografico (ִאין ָאלֶּפה

322
 Sardo המוזיאון לאתנוגרפיה  

 Museo Etnografico (נּואֹורֹו)
554 Sardo

המוזיאון לאתנוגרפיה של ואל   
ָוראֶטָלה (גרֹוֶטה די טֹויראנֹו) 

 Museo Etnografico della Val
239 Varatella

המוזיאון לגאולוגיה ולאתנוגרפיה   
 Museo di Geologia e (ּפֶרדאצֹו)

177 Etnografia
המוזיאון לדגמי שעווה אנטומיים   

 Museo delle Cere (בולוניה)
269 Anatomiche

המוזיאון לתולדות האמנות וגן   
 Museo di (טִרֶייסֶטה) האבנים

 Storia ed Arte ed Orto
169 Lapidario

המוזיאון לתולדות המלחמה   
 Museo Storico Italiano (רֹוֶבֶרטֹו)

179 della Guerra
המוזיאונים בקסטלו (מילאנו)   

196 Musei del Castello
המוזיאונים העירוניים (ֶּפזארֹו)   

373 ,372 Musei Civici
המוזיאונים העירוניים והגלריה   

להיסטוריה ולאמנות עתיקה 
 Musei Civici e Galleria (אּודיֶנה)

 ,166 di Storia e Arte Antica
167

המויזאון הלאומי של ֶמטאּפֹונטֹו   
 Museo Nazionale (ֶמטאּפֹונטֹו)

523 di Metaponto
וילה ֶּבלג'ֹויֹוזֹו ּבֹוָנּפארֶטה (מילאנו)   
198 Villa Belgiojoso Bonaparte

 Villa (ֶנרבי) וילה גרימאלדי  
243 Grimaldi

243 Villa Doria (ֶּפלי) וילה דֹורָיה  
מוזיאון אֹוליבֶיירי לארכיאולוגיה   

 Museo Archeologico (ֶּפזארֹו)
373 ,372 Oliveriano

 Museo Alessi (ֶאָנה) מוזיאון ָאֶלסי  
541

 Museo (ָקטאנָיה) מוזיאון ֶּבליני  
543 Belliniano

מוזיאון גּוַאראנצ'י (וֹולֶטָרה)   
339 ,338 Museo Guarnacci

 Museo (ּבאֶגִרָיה) מוזיאון גּוטּוזֹו  
536 Guttuso

 Museo (פירנצה) מוזיאון גליליאו  
289 Galileo

 Museo (ָאאֹוסָטה) מוזיאון האוצר  
219 del Tesoro

מוזיאון האוצר של סן ֶג'נארֹו   
 Museo del Tesoro di (נאפולי)

491 San Gennaro
מוזיאון האוצר של סן לורנצו   

 Museo del Tesoro di (ג'נובה)
241 San Lorenzo

מוזיאון האלפים (ּבאסאנֹו ֶדל   
153 Museo degli Alpini (גראָּפה
 Museo (מילאנו) מוזיאון הדּואֹומֹו  

198 del Duomo
 Museo (מּוראנֹו) מוזיאון הזכוכית  

125 Vetrario
מוזיאון הטקסטיל (ּפראטֹו)   

332 Museo del Tessuto
מוזיאון הטקסטיל והתלבושות   

 Museo del Tessile e (סּפֹוֶלטֹו)
365 del Costume

 Museo (פירנצה) מוזיאון הכסף  
307 ,306 degli Argenti

מוזיאון הכרייה (מאָסה מריטיָמה)   
339 Museo della Miniera

מוזיאון הלאדינו (ויגֹו די פאָסה)   
177 Museo Ladino

מוזיאון המכוניות של טורינו   
 MAUTO) Museo)

228 dell'Automobile di Torino
 Museo (גֹוריצָיה) מוזיאון הנפה  

167 Provinciale
 Museo (טֶרנטֹו) מוזיאון הנפה  

178 Provinciale
 Museo (סאֶלרנֹו) מוזיאון הנפה  

502 Provinciale
מוזיאון הנצרות הקדומה   

 Museo (ָאקוויֵליָאה)
168 Paleocristiano

 Museo (מאֶטָרה) מוזיאון העינויים  
523 della Tortura
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 Museo (טורינו) מוזיאון הקולנוע  
228 del Cinema

מוזיאון הקתדרלה (ֶפראָרה)   
265 Museo della Cattedrale

 Museo (קיּוזי) מוזיאון הקתדרלה  
336 della Cattedrale

 Museo (ּבּוראנֹו) מוזיאון התחרה  
125 del Merletto

מוזיאון התיאטרון (מילאנו)   
197 Museo Teatrale

מוזיאון התנועה לאיחוד איטליה   
 Museo del (ונציה)
121 Risorgimento

מוזיאון ואל גארֶדָנה (אֹורטיֵזיי)   
176 Museo della Val Gardena

 Museo (ֶאָנה) מוזיאון ואריזאנֹו  
541 Varisano

מוזיאון וגלריה ּבֹורֶגֶזה (רומא)   
 Museo e Galleria Borghese

443
מוזיאון וילה ּפּוצ'יני (טֹוֶרה ֶדל לאגֹו   
323 Museo Villa Puccini (ּפּוצ'יני

מוזיאון טֶרנט לאמנות דתית   
 Museo Diocesano (טֶרנטֹו)

178 Tridentino
מוזיאון טֶרנטֹו ורֹוֶבֶרטֹו לאמנות   

בת�זמננו (MART; רֹוֶבֶרטֹו) 
 Museo di Arte

 Contemporanea di Trento e
179 Rovereto

 Museo (וינצ'י) מוזיאון ליאונרדו  
331 Leonardiano

מוזיאון ליגּורָיה לאדריכלות   
 Museo di (ג'נובה) ולפיסול

 Architettura e Scultura Ligure
242

 Museo (ויּפיֶטנֹו) מוזיאון מּולטֶשר  
174 Multscher

 Museo (ָמרסאָלה) מוזיאון מֹוצָיה  
538 di Mozia

מוזיאון ָמנדָרליסָקה (ֶצ'פאלּו)   
539 Museo Mandralisca
מוזיאון נסיכי אראגון ע“ש   

 Museo (נאפולי) ּפיניאֶטלי קֹורֶטס
 Diego di Aragona Pignatelli

496 Cortes
 Museo (ֶּבֶנֶוונטֹו) מוזיאון סאמִניּום  

501 ,500 del Sannio
מוזיאון סטָרדיוואריּוס (קֶרמֹוָנה)   

210 Museo Stradivariano
מוזיאון סיציליה לאתנוגרפיה ע“ש   

 Museo (פלרמו) ּפיטֶרה
533 Etnografico Siciliano Pitré

מוזיאון סן ג'ימיניָאנֹו 1300 (סן   
 Museo San (ג'ימיניַאנֹו
349 1300 Gimignano

 Museo (ונציה) מוזיאון סן מרקו  
117 Marciano

 Museo (פירנצה) מוזיאון סן מרקו  
280 di San Marco

מוזיאון סנטה ג'וליה (ּבֶרָשה)   
207 Museo di Santa Giulia
מוזיאון סצינות הלידה באבוס   

 Museo dei Presepi (ּבֶרסאנֹוֶנה)
175

מוזיאון ָפאיָנה לארכיאולוגיה   
 Museo Archeologico (אֹורבֶייטֹו)

362 Faina
מוזיאון ּפֹולדי�ֶּפצֹולי (מילאנו)   

196 Museo Poldi-Pezzoli
מוזיאון ּפיֹו לאמנות נוצרית (רומא)   

425 Museo Pio-Christiano
מוזיאון ּפיֹו�קלמנטיוס (רומא)   

 ,425 Museo Pio-Clementino
426

 Museo (פֶייזֹוֶלה) מוזיאון פיֶייזֹוֶלה  
333 Faesulanum

מוזיאון פילאנגֶיירי (נאפולי)   
492 Museo Filangieri

 Museo (טראּפאני) מוזיאון ֶּפּפֹולי  
536 Pepoli

מוזיאון צּוקאֶרלי (ּפיטיליָאנֹו)   
351 Museo Zuccarelli

מוזיאון קאּפֹודימֹונֶטה (נאפולי)   
497 Museo di Capodimonte

 Museo (ֶאריֶצ'ה) מוזיאון קֹורדיצ'י  
537 Cordici

 Museo (ונציה) מוזיאון קֹוֶרר  
121 ,112 Correr

מוזיאון שטיחי�הקיר (ָמרָסָלה)   
538 Museo degli Arazzi

מוזיאון שפך הנהר (טֹורֶצ'לֹו)   
127 Museo dell'Estuario

מוזיאון תאודוֶנה לאתנוגרפיה   
 Museo Etnografico di (ּברּוניקֹו)

175 Teodone
Museo- (לֹוֶרטֹו) מוזיאון�גלריה  

377 Pinacoteca
 Musei (רומא) מוזיאוני הוותיקן  

424-7 ,421 ,12 Vaticani
מוזיאוני הקפיטול (רומא)   

 ,381 ,12 Capitoline Museums
390-91 ,388

מרכז ֶּפצ'י לאמנות בת�זמננו   
 Centro per l'Arte (ּפראטֹו)

332 Contemporaneo Pecci
מרכז קאמֹוניָקה ללימודי   

 Centro Camuno in פרהיסטוריה
206 Studi Preistorici

 Palazzo (ג'נובה) ּפאלאצו ביאנקו  
242-3 Bianco

פאלאצו ָדָבנצאטי (פירנצה)   
297 ,296 Palazzo Davanzati

פאלאצו ֵדיי דיָאמאנטי (ֶפראָרה)   
265 Palazzo dei Diamanti

ּפאלאצו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה (מילאנו)   
205 Palazzo della Ragione
ּפאלאצו סטּורם (ּבאסאנֹו ֶדל   
153 Palazzo Sturm (גראָּפה

 Palazzo (פירנצה) פאלאצו ּפיטי  
306-7 ,305 Pitti

 Palazzo (מילאנו) ּפאלאצֹו ֵריַאֶלה  
198 ,196 Reale

 Peggy (ונציה) פגי גוגנהיים, אוסף  
 ,13 Guggenheim Collection

108-9 ,95
פֹונדאציֹוֶנה צ'יני (ונציה)   

125 Fondazione Cini
 Pinacoteca (ָקליארי) ּפינאקֹוֶטָקה  

555
 Pinacoteca (רומא) ּפינאקֹוֶטָקה  

426 ,425
ּפינאקֹוֶטָקה ָאמּברֹוזיַאָנה (מילאנו)   

199 Pinacoteca Ambrosiana
ּפינאקֹוֶטָקה די ּבֶרָרה (מילאנו)   

202-3 ,191 Pinacoteca di Brera
ּפינאקֹוֶטָקה מאלאֶטסטיַאָנה   

 Pinacoteca Malatestiana (פאנֹו)
373

צ'יטאֶדָלה ֵדיי מּוֵזיי (ָקליארי)   
555 Cittadella dei Musei

 Ca' (ונציה) קא' ֶרצֹוניקֹו  
107 Rezzonico

 Casa di (לּוָקה) קאָזה די ּפּוצ'יני  
325 Puccini

 Casa (פאדובה) קאָזה די ֶּפטָררָקה  
163 di Petrarca

 Casa (ֶּפזארֹו) קאָזה רֹוסיני  
372-3 Rossini

קסטלֶווקיֹו (ורונה) 146-7   
Castelvecchio

שעות פתיחה 615  
 Muttoni, Antonio מּוטֹוני, אנטוניו

157
41 Muti, Riccardo מּוטי, ריקארדו

 Mole (טורינו) מֹוֶלה ָאנטֹוֶנליַאָנה
228 ,189 ,35 Antonelliana

Multscher, Hans מּולטֶשר, האנס
מוזיאון מּולטֶשר (ויּפיֶטנֹו) 174  

מֹוליֶזה, ראו ָאּברּוצֹו, מֹוליֶזה וּפּולָיה
 Momo, Giuseppe מֹומֹו, ג'וזפה

421
 Mont (מֹונֶטה ּביָאנקֹו) מֹון ּבלאן

218 Blanc
 ,109 Mondrian, Piet מונדריאן, ּפיט

198
מונה ליזה (ליאונרדו דה וינצ'י) 32

337 Montalcino מֹונטאלצ'ינֹו
פסטיבלים 72  

 Montagna, מֹונטאנָיה, ברתולומאו
165 ,157 ,156 Bartolomeo

מֹונטאֶּפרטי, קרב ((1260 
319 Montaperti, Battle of

 Monte מֹונֶטה ָארֶג'נטאריֹו
351 Argentario

 Monte Bondone מֹונֶטה ּבֹונדֹוֶנה
179

 Monte (מֹון ּבלאן) מֹונֶטה ּביָאנקֹו
218 Bianco

 Monte (ויֶצ'נָצה) מֹונֶטה ֶּבריקֹו
157 Berico
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366 Monte Vettore מֹונֶטה ֶוטֹוֶרה
 Monte Spinale מֹונֶטה סּפינאֶלה

171
 Monte (מטרהורן) מֹונֶטה ֶצ'רבינֹו

218 Cervino
218 Monte Rosa מֹונֶטה רֹוָזה

 Monteverdi, מֹונֶטֶוורדי, קלאודיו
210 ,191 ,63 ,40-41 Claudio
 Montorsoli, GA מֹונטֹורזֹולי, ג.א

542
 ,366 Monti Sibillini מֹונטי סיּביליני

369
218 Montmayer מֹונטמאֶייר

365 ,353 Montefalco מֹונֶטפאלקֹו
469 Montefiascone מֹונֶטפאסקֹוֶנה
337 Montepulciano מֹונֶטּפּולצ'אנֹו

 Montefeltro, מֹונֶטֶפלטרֹו, דוכסי
373 ,356 Dukes of

מֹונֶטֶפלטרֹו, פדריקו ָדה, הדוכס 
 Montefeltro, Federico מאּורּבינֹו

369 ,60 da, Duke of Urbino
דיוקנו 291, 292  

ּפאלאצו דּוקאֶלה (אּורּבינֹו)   
374-5 Palazzo Ducale

373 Fano פאנֹו  
 Montecatini מֹונֶטקאטיני ֶטרֶמה

323 Terme
 ,465 Montecassino מֹונֶטקאסינֹו

473
 Monterosso al מֹונֶטרֹוסֹו ָאל מאֶרה

245 Mare
338 Monteriggione מֹונֶטריג'ֹוֶנה

מונית 633
טיפים 616  

205 Monza מֹונָצה
אדריכלות 188  

 ,482 ,478 Monreale מֹונֵריַאֶלה
534-5 ,527

אדריכלות 34  
 Mussolini, Benito מוסוליני, בניטו

68
442 EUR (רומא) ֶאאּור  

537 Erice ֶאריֶצ'ה  
ביצות ּפֹונטינֹו 465  

הרפובליקה של סאלֹו 152  
פאלאצו ונציה (רומא) 388  

מוסיקה 40-41
אופרה ומוסיקה קלאסית 27,   

609 ,608
אנטוניו סטָרדיווארי והכינורות שלו   

210
מוסיקה קלאסית ומחול 449, 450  

פסטיבלים 70-72  
רוק, ג'אז ומוסיקה בת�זמננו 449,   

609 ,608 ,450
ריקודי עם, מוסיקה ופסטיבלים   

609
מוסיקת�עולם ברומא 449, 450

מוסלמים 617
 Moscato מֹוסקאטֹו ד'ָאסטי, יין

187 d'Asti wine

 Mosca, מֹוסָקה, פרדיננדו
508 Ferdinando

 Club (ה)מועדון האלפיני של איטליה
611 ,561 Alpino Italiano

 Touring מועדון הרכב האיטלקי
561 Club Italiano

 Council of (ונציה) מועצת העשרה
120 Ten

מֹוֶצ'ניגֹו, פייטרו, הדוג'ה של ונציה 
 Mocenigo, Pietro, Doge of

Venice
קברו 122  

 Mozart, Leopold מוצרט, ליאופולד
211

 Mochi, Francesco מֹוקי, פרנצ'סקו
262

322 Moore, Henry מּור, הנרי
 Moravia, מֹוראבָיה, אלברטו

39 Alberto
Morandi, Giorgio מֹוראנדי, ג'ורג'ו

טבע דומם 198  
125 ,13 Murano מּוראנֹו
מֹוראצֹוֶנה, פייר פרנצ'סקו 

 Morazzone, Pier Francesco
231

 Murge dei Trulli מּורֶג'ה ֵדיי טרּולי
515

69 Moro, Aldo מֹורֹו, אלדו
Moretto מֹוֶרטֹו

זה האיש עם מלאך 33  
 Murillo, מּוִריֹו, ברתולומה ֶאסֶטּבאן

432 Bartolomé Esteban
228 Morello מֹוֶרלֹו

402 Morelli, Cosimo מֹוֶרלי, קֹוזימֹו
מות הקדושים של לֹוֶרנציּוס הקדוש 

(ּברֹונזינֹו) 298
מות הקדושים של סבסטיאן הקדוש 

(קֹוסָטה) 266
מותו של הקדוש (מרטיני) 359

מזג�האוויר 76-7, 614
מזרקת אוקיאנוס (ג'אמּבֹולֹוניה) 

307 Oceanus Fountain
מחול השדים והמוות (ּפריצי) 70

מחול
בלט 608, 609  

ָטָרנֶטָלה 515  
רומא 449, 450  

ריקודי עם, מוסיקה ופסטיבלים   
609

מחזאים 38-9
523 ,519 Metaponto ֶמטאּפֹונטֹו

485 Metapontion ֶמטאּפֹוניטֹון
מטבע 620-21

מטבעות 621
מטרהורן (מֹונֶטה ֶצ'רבינֹו) 

218 Matterhorn
ֶמטרוּפֹוליטאָנה (רכבת תחתית) 

632-3 Metropolitana
מי שתייה 579

ָמיאסטָרה (ּבראנקּוזי) 109

מידע לסטודנטים 616
 Misurina, Lago מיזּוריָנה, לאגֹו די

87 di
228 Miel מֶייל

 ,61 ,60 Michelangelo מיכלאנג'לו
431 ,426 ,302 ,286 ,275 ,269

ארבעת האסירים 279  
ביתו בקאראָרה 322  

בכחוס 287  
ברוטוס 287  

דוד 32, 279, 294, 322  
הדּואֹומֹו (סיינה) 346  

הדּואֹומֹו (פאדובה) 159  
המדונה והילד 287, 299  

המשפחה הקדושה 291, 293  
העבד הגוסס 32, 416  

הּפֶייָטה 283, 423  
הקפיטול (רומא) 388  

הקפלה הסיסטינית 32, 61, 420,   
428-30

השבויים 33  
וילה ג'וליה (רומא) 444  

ונוס וקופידון 279  
יום הדין 30, 62, 363, 416, 430  

ישו קם לתחייה 408  
משה 416  

ניצחון 294, 295  
סן לורנצו (פירנצה) 298, 299  

סן פייטרו (רומא) 380, 396, 422  
סנטה מריה סֹוּפָרה מיֶנרָבה   

(רומא) 406
ּפאלאצו נּואֹובֹו (רומא) 392  

ּפאלאצו פארֶנֶזה (רומא) 405  
ּפאלאצֹו קֹורסיני (רומא) 432  

פיאצאֶלה מיכלאנג'לו (פירנצה)   
308

פיאצה ֶדל ָקמּפידֹוליֹו (רומא) 389  
ּפֶייָטה רֹונדאניני 196  

קברו 288  
קברו של הדוכס מֶנמּור 299  

קברו של יוליוס השני 416  
קפלה ֶמדיֶצ'ה (פירנצה) 299  
 ,191 ,69 ,26 Milano מילאנו

196-205
אדרידכלות 35, 189  

לגלות את איטליה 14  
מס גודש 630  

מפות 196-7  
נמלי�תעופה 624-5  

ּפינאקֹוֶטָקה די ּבֶרָרה 191, 202-3  
פסטיבלים 73  

קניות 200-201  
מילאנו, האדיקט של (313 לספירה) 

205 ,54 Milan, Edict of
 ,200 Artemide (מילאנו) מילאנו

201
537 Milazzo מילאצֹו

מילביו, הקרב בגשר (312 לספירה) 
 ,54 Milvian Bridge, Battle of

431 ,396 ,393
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521 Miglionico מיליֹוניקֹו
501 Minori מינורי

308 Miniato, San מיניָאטֹו, סן
(ה)מיסה בּבֹולֶזָנה (רפאל) 431

129 ,128 Missoni (ונציה) מיסוני
Michelozzo מיֶקלֹוצֹו

אֹוסֶּפדאֶלה ֶדל ֶצ'ּפֹו (ּפיסטֹוָיה) 331  
דוכן המטיף של האבנט הקדוש   

(ּפראטֹו) 332
סנטיסיָמה ָאנּונציַאנָטה (פירנצה)   

281
קברו של החשמן רינאלדֹו   

ּבראנקאצ'ֹו 492
קֹונֶבנטֹו די סן מרקו (פירנצה) 280  

קפלה ֶדל קרֹוצ'יפיסֹו (פירנצה)   
308

Michelino מיֶקלינֹו
דנטה מפרש את הקומדיה   

האלוהית 285
 Murat, מירא, ז'ֹואשים, מלך נאפולי

65 Joachim, King of Naples
109 Miró, Joan מירו, ז'ואן

159 Miretto, Nicola מיֶרטֹו, ניקולא
מיתולוגיה יוונית 485

439 Mithras, cult of מיתרה, פולחן
מכבי�אש 619

מכונית 626, 630-31
בטיחות 631  

דלק 630  
השכרת רכב 631  

חניה 631  
כבישים 630  

כללי הנהיגה 630  
מוזיאון המכוניות (טורינו) 229  

מעבורות רכב 627  
נהיגה באיטליה 626  

תאונות 631  
תקלות 631  

ראו גם טיולים במכונית  
מכס, תקנות 615

מלאך מחלץ את פטרוס הקדוש 
מכלאו (רפאל) 32

מלאכות�יד, שוק בינלאומי (פירנצה) 
 Mostra Mercato Internazionale

70 dell'Artigianato
מלאכים בשריון (גּוָארֶיינטֹו) 162
 Melanzio, ֶמלאנציֹו, פרנצ'סקו

365 Francesco
מלון�דירות 560, 561

מלונות 558-77
ָאגריטּוריזמֹו 560  

ָאלֶּברגי 558  
ארוחות ומתקנים 559  

באּברּוצֹו, מֹוליֶזה וּפּולָיה 577  
באּומּבִרָיה 572  

באמיליה�רומאניה 569-70  
בבזיליקטה וקלברייה 577  

בוואֶלה ד'ָאאֹוסָטה וּפֶיימֹונֶטה   
567-8

בֶווֶנטֹו ופִריּולי 563-4  

בוונציה 562-3  
בטוסקנה 571-2  

בטֶרנטינו�ָאלטֹו–ָאדיֶג'ה 564-5  
בלומברדיה 565-7  

בליגּורָיה 568-9  
בנאפולי וקמפניה 576  

בסיציליה 577  
בסרדיניה 577  

בפירנצה 570-71  
ברומא 573-6  

דירוג 558  
הזמנות 559  

טווח המחירים הזול 560, 561  
לאציו 576  

ֶלה מארֶקה 572-3  
מחירים 559  

מטיילים נכים 561  
מלונות רשת 558-9, 561  

עם ילדים 559  
ֶּפנסיֹוני 558  

קבלה ופינוי חדרים 560  
מלונות רשת 558-9

 Melozzo da Forlì ֶמלֹוצֹו ָדה פֹורלי
47

מלחמת העולם השנייה 68
ֶמלפי 522

 Memmo di ֶממֹו די פיליּפּוצ'י
349 Filipucci

290 Memmi, Lippo ֶממי, ליּפֹו
חיי ישו 349  

ָמֶאסָטה 348, 349  
מדונה ֵדיי ָרקֹומאנדאטי 362  

 Memling, Hans ֶממלינג, האנס
156

ממציאים 44-5
 Menabuoi, ֶמנאּבּואֹוי, ג'ּוסטֹו ֶדה

159 ,158 Giusto de'
194 Menaggio ֶמנאג'ֹו

Mengoni, Giuseppe ֶמנגֹוני, ג'וזפה
גלריה ויטוריו ֶעמנּוֶאֶלה ֶסקֹונדֹו   

 Galleria Vittorio (מילאנו)
198 ,189 ,35 Emanuele II

ֶמרקאטֹו ֶצ'נטראֶלה (פירנצה)   
299 Mercato Centrale

 Monasteries (ה)מנזרים של לאציֹו
473 of Lazio

211 ,191 Mantua מנטובה
293 Mannerism מנייריזם

מס מחצית השקל (מאזאצ'ֹו) 31
615 IVA מס ערך מוסף

542 Messina ֶמסיָנה
היסטוריה 55, 63  

המרד של (1848) 66  
243 Messina (האמן) ֶמסיָנה

 Messina, Stretto di ֶמסיָנה, מצר
485

מסירת המפתחות לפטרוס הקדוש 
(ֶּפרּוג'ינֹו) 60

מסכות, חנויות בוונציה 128, 129

מסלולי הליכה
בערים 633  

חגים 610  
מסעדות 578-605

אוכל צמחוני 579  
באּברּוצֹו, מֹוליֶזה וּפּולָיה 602-3  

באּומּבִרָיה 594-5  
באמיליה�רומאניה 590-92  

בבוואֶלה ד'ָאאֹוסָטה וּפֶיימֹונֶטה   
586-9

בבזיליקטה וקלברייה 603  
בֶווֶנטֹו ופִריּולי 581-3  

בוונציה 580-81  
בטוסקנה 592-4  

בטֶרנטינו�ָאלטֹו–ָאדיֶג'ה 583-4  
בלאציֹו 599-600  

בֶלה מארֶקה 595-6  
בלומברדיה 584-6  

בליגּורָיה 589-90  
במלונות 559  

בנאפולי וקמפניה 600-601  
בסיציליה 603-4  
בסרדיניה 604-5  

בפירנצה 592  
ברומא 596-9  

גישה לנכים 579  
הזמנת שולחן 578  

טיפים 615  
יין ומשקאות 579  

כללי לבוש 579  
סוגים 578  
עישון 579  

עם ילדים 579  
שעות הארוחה 578  

תפריטים 578-9  
תשלום 579  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מסעו של החשמן פרנצ'סקו גֹונצאָגה 

(מאנֶטנָיה) 31
 ,89 ,57 ,56 Crusades מסעי הצלב

235
מעבורות 626, 627

 Little מעבר�ההרים סן ברנאר הקטן
218 St Bernard Pass

מע“מ, החזר 615
מערות

ּבאלצי רֹוסי 238  
גרֹוָטה ָאצּוָרה (קאּפרי) 502  

גרֹוֶטה די טֹויראנֹו 239  
גרֹוָטה די ֶנטּונֹו 553  

גרֹוֶטה די פראזאסי 376  
גרֹוֶטה די קסטלאָנה 515  

גרֹוָטה ֶדל ּבּוֶאה מרינו 554  
גרֹוָטה ֶדל ג'יגאנֶטה 169  

גרֹוָטה ֶורֶדה 553  
מאֶטָרה 522-3  

מערות ּבֹוֶסָאה 233  
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מפות
אּברּוצֹו, מֹוליֶזה וּפּולָיה 506-7  

אגן הים התיכון ב�1250 56  
אּומּבִרָיה 354-5  

איטליה 18-19  
איטליה ב�1350 58  
איטליה ב�1492 60  
איטליה ב�1550 62  
איטליה ב�1861 66  

איטליה ב�600 לספירה 54  
איטליה ב�650 לפנה“ס 48  

איי סיציליה 537  
אינדקס רחובות ונציה 130-39  

אינדקס רחובות פירנצה 311-17  
אינדקס רחובות רומא 451-61  

אמיליה�רומאניה 260-61  
בולוניה 266-7  

בזיליקטה וקלברייה 520-21  
ג'נובה 240-41  

דרום איטליה 22-3, 478-9  
האימפריה הרומית 50-51, 52  
היוונים בדרום איטליה 484-5  

היינות של מרכז איטליה 254-5  
ואֶלה ד'ָאאֹוסָטה וּפֶיימֹונֶטה   

216-17
ויֶצ'נָצה 154-5  

ֶוֶנטֹו ופִריּולי 144-5  
ונציה 21, 81, 90-91  

ונציה: דֹורסֹודּורֹו 106-7  
ונציה: סן ּפֹולֹו 100-101  

ונציה: פיאצה סן מרקו 112-13  
ונציה: קאנאל גראנֶדה 92-5  
ונציה: קווי ואּפֹוֶרטֹו 140-41  

ורונה 146-7  
טוסקנה 320-21  

טורינו 224  
טֶרנטינו�ָאלטֹו–ָאדיֶג'ה 172-3  

לאגֹו די גארָדה 152  
לאגֹו די קֹומֹו 194  

לאציֹו 466-7  
ֶלה מארֶקה 370-71  

לומברדיה 192-3  
לּוָקה 324-5  

ליגּורָיה 236-7  
ֶלֶצ'ה 516-17  

מאֶרָמה 350-51  
מדענים, ממציאים ומגלי ארצות   

44-5
מילאנו 196-7  

מרכז איטליה 250-51  
נאפולי 490-91  

נאפולי וקמפניה 488-9  
נּוראֶגה בסרדיניה 553  

סופרים, משוררים ומחזאים 38-9  
סטראָדה ֶדֶלה דֹולֹומיטי 86  

סיינה 342-3  
סיציליה 22, 528-9  
סן ג'ימיניַאנֹו 348-9  

סרדיניה 22, 550-51  
עמק המקדשים (ָאגריֶג'נטֹו) 540  

עתיקות 47  
פאדובה 158-9  

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ד'ָאּברּוצֹו,   
לאציֹו ֶא מֹוליֶזה 510-11

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן פרדיזו   
220-21

פומפיי 499  
פירנצה 276-7  

פירנצה והאזור 20  
פירנצה: אֹולטרארנֹו 304-5  
פירנצה: אזור פיאצה ֶדָלה   

רפובליקה 296-7
פירנצה: הדּואֹומֹו 282-3  
פירנצה: סן מרקו 278-9  

פלרמו 530-31  
צפון איטליה 20-21  

צפון�מזרח איטליה 80-81  
צפון�מערב איטליה 182-3  

קאּפרי 502-3  
קווי רכבת 629  
ראֶבָנה 272-3  

רומא והאזור 23  
רומא ולאציו 380-81  

רומא: אבנטינו ולאֶטראנֹו 435  
רומא: אזור הפנתיאון 406-7  

רומא: אזור פיאצה נאבֹוָנה 401,   
402-3

רומא: גבעת הקפיטול 388-9  
רומא: הוותיקן וטראסֶטֶבֶרה 419  

רומא: מחוץ לעיר 442  
רומא: מרכז העיר העתיקה 387  

רומא: פיאצה די סּפאנָיה 412-13  
רומא: פיאצה ֶדָלה ּבֹוָקה ֶדָלה   

ֶוריָטה 436-7
רומא: צפון�מזרח רומא 411  

מפלים
 Gole גֹוֶלה ֶדל'ָאלקאנטאָרה  

542 dell'Alcantara
220 Goletta גֹוֶלָטה  

230 Domodossola דֹומֹודֹוסֹוָלה  
222 Noasca נֹוָאסָקה  

 Cascata di ָקסקאָטה די לילאץ  
221 Lillaz

 Cascate di ָקסקאֶטה די נארדיס  
178 Nardis

 Cascata ָקסקאֶטה ֶדֶלה מארמֹוֶרה  
367 delle Marmore

מציאת גופתו של מרקוס הקדוש 
(טינטֹוֶרטֹו) 33

 Macedonian מקדוניות, מלחמות
51 Wars

 Tempio di (רומא) מקדש ָאדריאנּוס
406 Adriano

מקדש אנטונינּוס וָפאּוסטיָנה (רומא) 
 Tempio di Antonino e Faustina

394
מקדש ההרמוניה (ָאגריֶג'נטֹו) 

527 Tempio della Concordia
 Tempio (רומא) מקדש ונוס ורומא

395 di Venere e Roma

 Tempio di (רומא) מקדש ֶוסָטה
396 Vesta

 Tempio di (רומא) מקדש יופיטר
389 Giove

 Tempio di (רומא) מקדש סאטּורן
396 Saturno

מקדש קסטור וּפֹולּוקס (רומא) 
 Tempio di Castore e Polluce

396 ,394
 Tempio di (רומא) מקדש רֹומּולּוס

395 Romolo
מקדשי פורום ּבֹוָאריּום (רומא) 

437 Tempi del Foro Boario
מפת רחובות 436  

 Machiavelli, ָמקיַאֶוולי, ניקולו
372 ,275 Niccolò

דיוקנו 61  
הנסיך 61  
קברו 288  

ָמקיָאיֹולי 307
 ,128 MaxMara (ונציה) מקס מארה

129
 Maximian, מקסימיאנוס, הקיסר

115 Emperor
מקסימיאנוס ֶהרקּוֶלאּוס 

541 Maximianus Herculeus
מקסימיליאן, הארכידוכס 

169 Maximilian, Archduke
מקסימיניאנֹו, הארכיהגמון של 

 Maximinian, ראֶבָנה
55 Archbishop of Ravenna
 Maxentius, מקֶסנטיוס, הקיסר

Emperor
הבזיליקה ע“ש קונסטנטינוס   

וָמקֶסנטיּוס (רומא) 396
הקרב על גשר מילביו 54, 393,   

431 ,396
וילה רֹומאנה ֶדל קאזאֶלה (פיאצה   

ָארֶמריָנה) 541
174 Merano (ֶמראן) ֶמראנֹו

 Margaret of מרגרטה מָּברָּבנט
Brabant

קברה 240, 242  
מרוצי אופנועים 74

מרוצי מכוניות 74, 75
 Baths of (רומא) מרחצאות ָקָרָקָלה

609 ,441 ,53 Caracalla
 Martorana, ָמרטֹוראָנה, ֶאלֹואיָזה

532 Eloisa
 Martina Franca מרטינה פראנָקה

515
 Martin מרטינוס החמישי, האפיפיור

60 V, Pope
 Martin מרטינוס הרביעי, האפיפיור

IV, Pope
קברו 356  

 Martini, Simone מרטיני, סימוֶנה
58

ָאגֹוסטינֹו נֹוֶבלֹו המבורך וארבעה   
ניסים 345

663  | נדקס   אי

גווידֹוריצ'ֹו ָדה פֹוליַאנֹו 344  
הבשורה 290, 292  

החיזיון של מרטינּוס הקדוש 30  
המדונה והילד 329  

ָמֶאסָטה (מריה בהדרה) 344  
מותו של הקדוש 358, 359  

מריה הקדושה עם קדושים 329  
מרטיני, פרנצ'סקו די ג'ובאני 

 Martini, Francesco di Giovanni
356

 Martini, מרטיני, פרנצ'סקו די ג'ורג'ו
372 Francesco di Giorgio

377 Maria, Santa מריה הקדושה
מריה הקדושה מופיעה בפני ברנרדו 

הקדוש (ליּפי) 283
מריה הקדושה מוצגת בבית�המקדש 

(ג'ֹוטֹו) 161
מריה הקדושה על כס המלוכה עם 

מלאכים ונביאים (צ'ימאּבּוֶאה) 30
מריה הקדושה עם מלאכים 

(ָּפרמיג'אנינֹו) 33
 Marie Louise מריה לואיזה מלּוָקה

326 of Lucca
 Maria d'Aragona מריה מאראגון

493
 Maria מריה קרולינה, המלכה

533 Carolina, Queen
 Marina (קאּפרי) מרינה גראנֶדה

503 Grande
26 Marina di Pisa מרינה די פיזה

372 Marinus, St מרינוס הקדוש
 Marinetti, Filippo מריֶנטי, פיליפו

68
 ,109 Marini, Marino מריני, מרינו

331
מרכז איטליה 249-377

אדריכלות 256-7  
המטבח המקומי 252-3  

טיול גורמה במרכז איטליה 16  
יינות 254-5  

מפות 250-51  
Marmoiada ָמרמֹויאָדה

פסטיבלים 73  
מרמולדה (הדולומיטים) 

86 Marmolada
538 Marsala ָמרסאָלה

מרצ'לו, ניקולו, הדוג'ה של ונציה 
 Marcello, Nicolò, Doge of

Venice
קברו 122  

ֶמרקאטֹו די סנט'ָאמּברֹוג'ֹו (פירנצה) 
310 Mercato di Sant'Ambrogio

ֶמרקאטֹו ֶדָלה ֶּבפאָנה (רומא) 
73 Mercato della Befana

ֶמרקאטֹו ֶדֶלה סטאמֶּפה (רומא) 
448 Mercato delle Stampe

 Mercato (פירנצה) ֶמרקאטֹו נּואֹובֹו
297 Nuovo

ֶמרקאטֹו ֶצ'נטראֶלה (פירנצה) 
310 ,299 Mercato Centrale

 Marco da Firenze מרקו ָדה פירנצה
490

מרקו פולו, נמל�התעופה (ונציה) 
624-5 Marco Polo Airport

 Marconi, מרקוני, גּולֶיילמֹו
44 Guglielmo

 Marcus מרקוס ָאּוֶרליּוס, הקיסר
53 ,52 Aurelius, Emperor

עמוד מרקוס ָאּוֶרליּוס (רומא) 409  
פסלו 388  

 Mark the מרקוס הקדוש, המבשר
37 ,36 Evangelist, St

בזיליקה די סן מרקו (ונציה)   
115 Basilica di San Marco

מרקורי (ג'אמּבֹולֹונָיה) 283
Marcellus ָמרֶקלּוס

קברו 522  
445 Marcellinus ָמרֶקלינּוס

משה מגן על בנותיו של יתרו (רוסו 
פיֹוֶרנטינֹו) 33
משוררים 38-9

משחק השחמט האנושי 
(מארֹוסטיָקה) 72

משטרה 619
(ה)משפחה הקדושה (מיכלאנג'לו) 

293 ,291
משקעים 76-7

 Bureaux de משרדי חלפנות
620 change

משתה בבית לוי (ֶורֹוֶנֶזה) 110, 111
 Matteo da מתאו ָדה גּוַאלדֹו

359 Gualdo
מתאם למכשירי חשמל 617

37 ,36 Matthew, St מתי הקדוש
קברו 502  

מתילדה, הרוזנת של טוסקנה 
 Matilda, Countess of Tuscany

264 ,56
מתנות, חנויות

במילאנו 200, 201  
בפירנצה 309, 310  

ברומא 447, 448  
ונציה 129  

נ
167 Natisone, river נאטיזֹוֶנה, נהר
168 Natissa, Fiume נאטיָסה, נהר

Nanni di Banco נאני די ּבנקו
ארבעה קדושים מעונים 31  

 ,488 ,487 ,26 Napoli נאפולי
490-97

אדריכלות 482  
היסטוריה 56, 60, 63, 64  

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
494-5

לגלות את איטליה 15  
מעבורות רכב 627  

מפות 490-91  
פסטיבלים 71, 72, 73  

נאפולי וקמפניה 487-503
אקלים 77  

המטבח המקומי 480  
מלונות 576  

מסעדות 600-601  
נאפולי וקמפניה על המפה 488-9  

 Napoli, נאפולי, תומאסו מריה
536 ,532 Tommaso Maria

 Nardo di Cione נארדֹו די צ'ֹוֶנה
300

519 Ndrangheta’ ְנדראנֶגָטה’
554 ,549 Nuoro נּואֹורֹו

222 Noasca נֹוָאסָקה
231 Novara נֹובאָרה

238 Nobel, Alfred נובל, אלפרד
532 Novelli, Pietro נֹוֶבלי, פייטרו

נוח והמבול (פסיפס) 117
547 ,527 ,15 Noto נֹוטֹו

377 Numana נּומאָנה
 Numa נּוָמה ּפֹומּפיליּוס, המלך

48 Pompilius, King
נוף אל הפורום הרומי (ּפיראֶנזי) 65

נופיים, קווי רכבת 629
נוצרית דמוקרטית, מפלגה 

68 ,28 Christian Democrats
549 ,58 Nuraghe נּוראֶגה

56 Normans נורמאנים
אדריכלות 482  

ֶמלפי 522  
סיציליה 527  

ּפאלאצו ֵריַאֶלה (פלרמו) 530  
366-7 ,353 ,16 Norcia נֹורָצ'ה

470 Norchia נֹורִקָיה
546 Neapolis ֵניַאּפֹוליס

298 Nigetti, Matteo ניֶג'טי, מתאו
474 Ninfa נינָפה

ניצחון האמונה על עבודת האלילים 
(ֶלגרֹו) 407

ניצחון המוות (טַראיני) 31
ניצחון המוות (קֹוסָטה) 267

ניצחונו של מרדכי (ֶורֹוֶנֶזה) 33
541 Nicosia ניקֹוִזָיה

269 Nicola di Bari ניקולא די ּבארי
ניקולאס החמישי, האפיפיור 

427 Nicholas V, Pope
 Nicholas ניקולאס הצליין, הקדוש

513 the Pilgrim, St
514 Nicholas, St ניקולאס הקדוש

 Nicholas ניקולאס השני, האפיפיור
522 II, Pope

 Nicolò di Angelo ניקולו די אנג'לו
446

 Nicolò di Pietro ניקולו די פייטרו
99

 Niccolò di ניקולו די תומאסו
Tommaso

הנפילה 331  
 ,52 Nero, Emperor נירון, הקיסר

517 ,397
נישואי אלכסנדר ורוקסנה (סֹודֹוָמה) 

32
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נישואיה של מריה הקדושה (רפאל) 
203

נכים, מטיילים 616
במלונות 561  

במסעדות 579  
 Nelli, Ottaviano ֶנלי, אֹוטאביָאנֹו

356
 Nelson, Admiral נלסון, האדמירל

538
 Nemours, Duke �ֶנמּור, הדוכס מ

of
קברו 299  

471 Nemi ֶנמי
471 Nemi, Lago di ֶנמי, לאגֹו די

נמלי�תעופה 624-5
(ה)נס של ינואריוס הקדוש (נאפולי) 
73 ,72 Miracle of San Gennaro

נעליים, חנויות
בפירנצה 309, 310  

 Napoleon נפוליאון הראשון, הקיסר
44 I, Emperor

האקדמיה (ונציה) 110  
הגלות בֶאלָּבה 350  

והרקולס של פארֶנֶזה 495  
ּוונוס איטליקה 306  

וּפאָלה ד'אֹורֹו (ונציה) 117  
כיבוש איטליה 47, 64, 65, 89  

פיאצה סן מרקו (ונציה) 112  
פסלו 202  

 Napoleon נפוליאון השלישי, הקיסר
67 III, Emperor

אנדרטה לזכרו 199  
(ה)נפילה (ניקולו די תומאסו) 331

נצרות
האדיקט של מילאנו 205  

התכריך של טורינו 225  
התנצרותו של קונסטנטינוס 54,   

438 ,205 ,168
סמליות באמנות של הנצרות   

הקדומה 168-9
קדושים וסמלים באמנות   

האיטלקית 36-7
קונטרה�רפורמציה 62-3  

ֶנקרֹוּפֹולי ֶאטרּוסָקה - קרֹוֶצ'פיסֹו ֶדל 
 Necropoli (אֹורבֶייטֹו) טּופֹו

 Etrusca – Crocefisso del Tufo
363

243 Nervi ֶנרבי
 Nervi, Pier Luigi ֶנרבי, פייר לואיג'י

189 ,35
238 Nervia, Fiume ֶנרבָיה, נהר

 Neri, San Filippo ֶנרי, סן פיליפו
404 ,402

נשים מטיילות 619
(ה)נשיקה (ַהֶייז) 202

ס
215 Savoy סאבֹוָיה, מחוז

 Savoy, House of סאבֹוָיה, שושלת
67 ,64

ָארֶמִרָיה ֵריַאֶלה (טורינו) 228  
התכריך של טורינו 225  

ּפאלאצו ֵריַאֶלה (ג'נובה) 242  
ּפאלאצו ֵריַאֶלה (טורינו) 228  

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן פרדיזו   
220

ּפיֶנרֹולֹו 223  
קבריהם של 229  

קסטלו די קאזֹוטֹו 233  
210 Sabbioneta סאּביֹוֶנָטה

465 Sabines סאּבינים
סאגָרה ֶדל טֹורדֹו (מֹונטאלצ'ינֹו) 

72 Sagra del Tordo
סאגָרה ֶדֶלה מאנדֹורֶלה ִאין ִפיֹוֶרה 

 Sagra delle (ָאגריֶג'נטֹו)
73 Mandorle in Fiore

סאגָרה מּוסיקאֶלה לּוֶקֶזה (לּוָקה) 
70 Sagra Musicale Lucchese

222 Sauze d'Oulx ָסאּוז ד'אּולקס
 Sauris, Lago di ָסאּוריס, לאגֹו די

166
414 Salvi, Nicola סאלבי, ניקולא

 Salò, סאלֹו, הרפובליקה של
152 Republic of

508 Sallust סאלּוסטיּוס
 Salimbeni, סאלימֶּבני, ג'אקומו

375 Giacomo
 Salimbeni, סאלימֶּבני, לורנצו

375 Lorenzo
502 ,56 Salerno סאֶלרנֹו

 Sangallo, סאנגאלֹו, אנטוניו ָדה
469 Antonio da

ּפאלאצו פארֶנֶזה (רומא) 405  
ּפֹוצֹו די סן פטריציו (אֹורבֶייטֹו) 363  

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ'ָאה (ָאֶרצֹו)   
333 Fortezza Medicea

 Sangallo, סאנגאלֹו, ג'וליאנו ָדה
Giuliano da

הבזיליקה (לֹוֶרטֹו) 377  
 Santo (פירנצה) סנטו סּפיריטֹו  

305 Spirito
פאלאצו סטרֹוצי (פירנצה) 297  

ּפֹוג'ֹו ָא קאיאנֹו 257, 332  
 Sangallo, סאנגאלֹו, פרנצ'סקו ָדה

287 ,285 Francesco da
 Sangro di סאנגרֹו די ָסנֶסֶברֹו, נסיכי

491 Sansevero, Princes di
552 ,549 Sassari סאסארי

פסטיבלים 71, 72  
 Sasso (הדולומיטים) סאסֹו לּונגֹו

86 Lungo
522-3 Sassi סאסי

 Sacra di San סאקָרה די סן מיֶקֶלה
223 Michele

218 Sarre סאֶרה
 Savonarola, ָסבֹונארֹוָלה, ג'ירֹולאמֹו

Girolamo
דיוקנו 294  

הוצאתו להורג 60, 61, 280  
קֹונֶבנטֹו די סן מרקו (פירנצה) 280  

 Sebastiano סבסטיאנו ֶדל ּפיֹומּבֹו
432 ,99 del Piombo

538 ,528 Segesta ֶסֶג'סָטה
 Sa (אֹוריסטאנֹו) ָסה סארטילָיה

70 Sartiglia
 Su e zo (ונציה) סּו ֶא צֹו ֶּפר ִאי ּפֹונטי

70 per i ponti
 Su Nuraxi (ּבארּומיני) סּו נּוראז'י

553 ,550 ,478
39 Suetonius סּוֶאטֹוניּוס
350 ,49 Sovana סֹובאָנה

473 ,465 Subiaco סּוּביַאקֹו
345 Sodoma סֹודֹוָמה

נישואי אלכסנדר ורוקסנה 32  
42 Sawaya, William סוואיה, ויליאם

 Swanson, Gloria סוונסון, גלוריה
229

222 Susa סּוָזה
 Sottsass, Ettore סֹוְטסאס, ֶאטֹוֶרה

43 ,42
470 ,17 Sutri סּוטרי

 Solari, סֹולארי, ּכריסטֹופֹורֹו
Cristoforo

קברם של לּודֹוביקֹו ִאיל מֹורֹו   
וּביאטריֶצ'ה ד'ֶאסֶטה 208

472 ,445 Sulla סּוָלה
493 Solimena סֹוליֶמָנה

508-9 Sulmona סּולמֹוָנה
פסטיבלים 70  

 1859) Solferino,) סֹולֶפרינֹו, קרב
67 Battle of

 Sustermans, סּוסֶטרמאנּוס, יּוסטּוס
307 Justus

156 Sophocles סופוקלס
 Super-Tuscani סופר�טוסקנה, יינות

254
סופרים 38-9

344 Sorri, Pietro סֹורי, פייטרו
501 ,15 Sorrento סֹוֶרנטֹו

198 Cézanne, Paul סזאן, פול
499 Stabiae סטאּבֶייה

 Stadio (רומא) סטאדיֹו אֹולימּפיקֹו
609 ,450 ,449 Olimpico

סטאלֶיינֹו, בית�הקברות (ג'נובה) 
243 Staglieno Cemetery

524 ,519 ,55 Stilo סטילֹו
ֶסטימאֶנה מּוסיקאֶלה די סטֶרָזה 

 Settimane Musicali di (סטֶרָזה)
71 Stresa

סֶטלִביֹו, ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדלֹו 
 Stelvio, Parco Nazionale dello

206 ,193
 Strada סטראָדה ֶדֶלה דֹולֹומיטי

86 delle Dolomiti
סטראָדה פנורמיקה ֵדיי סאסי 

 Strada Panoramica dei Sassi
522-3

סטרדיווארי (סטרדיוואריּוס), אנטוניו 
210 ,191 Stradivari, Antonio

סטרֹומּבֹולי 537

665  | נדקס   אי

 Strozzi, Bernardo סטרֹוצי, ברנרדו
242 ,111

 Strozzi, Filippo סטרֹוצי, פיליפו
297

סטֶרָזה 195
פסטיבלים 71  

סטֶרזינג ראו ויּפיֶטנֹו
485 Sybarites סיּבארים

 Sigismund, סיגיזמּונד, הארכידוכס
174 Archduke
סיוע משפטי 618

228 Seyter ֵסייֶטר
342-7 ,319 ,251 Siena סיינה

הדּואֹומֹו 35, 346-7  
היסטוריה 58  

טיול גורמה במרכז איטליה 16  
לגלות את איטליה 14  

מפת רחובות 342-3  
345 Palio (סיינה) (ה)ּפאליֹו  

פסטיבלים 71  
 Sylvester, סילבסטר, האפיפיור

54 Pope
519 Sila, Monti סיָלה, הרי

164 Sile, Fiume סיֶלה, נהר
549 Simius, Baia di סימיּוס, מפרץ

 Signorelli, Luca סיניֹוֶרלי, לּוָקה
377

הבשורה 338  
ההורדה מהצלב 336  

ההלקאה 98  
החוטאים נידונים לגיהינום 32  

המדונה והילד עם קדושים 338  
הצליבה 336  

הקפלה הסיסטינית (רומא) 430  
יום הדין 363  

קברו 336  
 Sistina, (רומא) סיסטינית, הקפלה

428-30 ,61 ,32 ,12 Cappella
הקירות 420, 430  

התקרה 420, 428-9  
512 Siponto סיּפֹונטֹו

527-47 ,478 Sicilia סיציליה
אדריכלות 482  

איים 537  
אקלים 77  

היסטוריה 51, 55, 67  
המטבח המקומי 481  
לגלות את איטליה 15  

מטבח סיציליאני מסורתי 543  
מלונות 577  

מסעדות 603-4  
מפה 22  

סיציליה על המפה 528-9  
רעידות�אדמה 63, 68  

 Sixtus סיקסטּוס החמישי, האפיפיור
V, Pope

קברו 417  
סיקסטּוס הראשון, האפיפיור

405 Sixtus I, Pope

 Sixtus סיקסטּוס הרביעי, האפיפיור
404 ,47 IV, Pope

הקפלה הסיסטינית (רומא) 61  
מוזיאוני הוותיקן (רומא) 424  

מוזיאוני הקפיטול (רומא) 392  
סנטה מריה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו (רומא)   

414
סנטה מריה ֶדָלה ּפאֶצ'ה (רומא)   

404
 ,528 ,527 Siracusa סיראקוזה

546-7
אדרידכלות 35, 483  

היסטוריה 55  
פסטיבלים 70  

377 Sirolo סירֹולֹו
152 Sirmione סירמיֹוֶנה

 Sirmione, סירמיֹוֶנה, חצי�האי
152 Penisola

סירת�אוטובוס 634, 635
סירת�מונית 635

סכנות ומטרדים 618-19
 Sella Chianzutan ֶסָלה ִקיָאנצּוטאן

166
538 Selinunte ֶסלינּונֶטה

ֶסֶלסטינּוס החמישי, האפיפיור 
508 Celestine V, Pope

סלסלת פירות (קרוואג'ֹו) 199
סמליות

באמנות של הנצרות הקדומה   
168-9

קדושים וסמלים באמנות   
האיטלקית 36-7

 Sammartino, ָסָמרטינֹו, ג'ּוֶזֶּפה
Giuseppe

ישו המת 491  
 San (סּוּביַאקֹו) סן ֶּבֶנֶדטֹו

473 Benedetto
San Barnaba (ונציה) סן ָּברנאָּבה

מפת רחובות 107  
סן ברנאר, מעבר�ההרים 218

339 San Galgano סן גאלגאנו
 San (ונציה) סן ג'אקומו די ריָאלטֹו

Giacomo di Rialto
מפת רחובות 101  

 San (ונציה) סן ג'אקומו ֶדל'אֹוריֹו
101 Giacomo dell'Orio

 San (בולוניה) סן ג'אקומו מאג'ֹוֶרה
267 Giacomo Maggiore

מפת רחובות 267  
 San (ונציה) סן ג'ובאני ִאין ְּבראגֹוָרה

124 Giovanni in Bragora
 San (רומא) סן ג'ובאני ִאין לאֶטראנֹו
440 ,381 Giovanni in Laterano
 San (ונציה) סן ג'ובאני ֶאֶלמֹוזינאריֹו

Giovanni Elemosinario
מפת רחובות 100  

 San (ונציה) סן ג'ובאני גריסֹוסטֹומֹו
99 Giovanni Grisostomo

 San (פלרמו) סן ג'ובאני ֶדלי ֶאֶרמיטי
530 Giovanni degli Eremiti

 San (רומא) סן ג'ובאני ֶדקֹולאטֹו
436 Giovanni Decollato

סן ג'ובאני פּואֹורצ'יביטאס (ּפיסטֹוָיה) 
331 San Giovanni Fuorcivitas
 San Giovanni סן ג'ובאני רוטונדו

512 Rotondo
 San (ורונה) סן ג'ורג'ו ִאין ּבָראיָדה

149 Giorgio in Braida
 San (רומא) סן ג'ורג'ו ִאין ֶולארּבֹו

437 Giorgio in Velabro
 San Giorgio סן ג'ורג'ו ִאין ראגּוָזה

483 in Ragusa
 San Giorgio סן ג'ורג'ו ָאלּבאֶנֶזה

519 Albanese
 San (ונציה) סן ג'ורג'ו מאג'ֹוֶרה

124-5 ,85 Giorgio Maggiore
 ,27 San Gimignano סן ג'ימיניַאנֹו

348-9
טיול באיטליה האטרוסקית 17  

לגלות את איטליה 14  
מפת רחובות 348-9  

 San (נאפולי) סן גרגוריו ָארֶמנֹו
492 Gregorio Armeno

511 San Domino סן דומינו
 San (בולוניה) סן דומניקו

269 Domenico
 San (נאפולי) סן דומניקו מאג'ֹוֶרה

493 Domenico Maggiore
 San Domenico (סיינה) סן דומניקו

345
 San Domenico (פלרמו) סן דומניקו

532
 San Vitale (ראֶבָנה) סן ויטאֶלה

251 ,54-5
500 San Leucio סן ֶלאּוצ'ֹו

 San (רומא) סן לואיג'י ֵדיי פרנֶצ'זי
404 Luigi dei Francesi

מפת רחובות 403  
 San (הדּואֹומֹו, ג'נובה) סן לורנצו

241 Lorenzo
מפת רחובות 240  

 San Lorenzo (ויֶצ'נָצה) סן לורנצו
157

147 San Lorenzo (ורונה) סן לורנצו
 San (מילאנו) סן לורנצו מאג'ֹוֶרה

204 Lorenzo Maggiore
 San (נאפולי) סן לורנצו מאג'ֹוֶרה

492 Lorenzo Maggiore
 San Lorenzo (פירנצה) סן לורנצו

298-9
372 ,369 San Leo סן ֵליאֹו

332 San Miniato סן מיניָאטֹו
פסטיבלים 70  

 San (פירנצה) סן מיניָאטֹו ָאל מֹונֶטה
308 Miniato al Monte

 San (לּוָקה) סן מיֶקֶלה ִאין פֹורֹו
325 Michele in Foro

מפת רחובות 324  
 San Michele (ּכרמיניָאנֹו) סן מיֶקֶלה

332
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 San סן מרטינו די קאסטרֹוָצה
177 Martino di Castrozza

326 San Martino (לּוָקה) סן מרטינו
מפת רחובות 325  

372 ,369 San Marino סן מרינו
 San סן מרינו, הגראן ּפרי של

74 Marino Grand Prix
 San Marco (פירנצה) סן מרקו, אזור

area
מפת רחובות 278-9  

 San Marco in סן מרקו ִאין לאמיס
512 Lamis

56 San Marco (ונציה) סן מרקו
סן מרקו (ונציה), ראו בזיליקה די סן 

מרקו
388 San Marco (רומא) סן מרקו

 San (ונציה) סן ניקולו ֵדיי ֶמנדיקֹולי
108 Nicolò dei Mendicoli

199 San Satiro (מילאנו) סן סאטירֹו
 San (ונציה) סן סבסטיאנו

108 Sebastiano
San Severo סן ֶסֶברֹו

סן פאולו פּואֹורי ֶלה מּוָרה (רומא) 
446 San Paolo fuori le Mura

 San Pantalon (ונציה) סן ּפאנטאלֹון
105

101 San Polo (ונציה) סן ּפֹולֹו
מפת רחובות 100-101  

 San Petronio (בולוניה) סן ֶּפטרֹוניֹו
268-9

מפת רחובות 266  
 Santi Pietro e סן פייטרו ֶא פאולו

527 Paolo
 San Pietro in סן פייטרו ִאין ואֶלה

367 Valle
 San (רומא) סן פייטרו ִאין וינקֹולי

416 Pietro in Vincoli
 San (רומא) סן פייטרו ִאין מֹונטֹוריֹו

433 Pietro in Montorio
 ,12 San Pietro (רומא) סן פייטרו

422-3 ,420 ,419 ,380
היסטוריה 54, 63  

 San סן ֶּפֶלגרינֹו ִאין ָאלֶּפה
322 Pellegrino in Alpe

 San Frediano (לּוָקה) סן ֶפרדיאנֹו
325

 San (ורונה) סן ֶפרמֹו מאג'ֹוֶרה
147 Fermo Maggiore

 San (רומא) סן פרנצ'סקו ָא ריָּפה
433 Francesco a Ripa

 San Francesco (ָאֶרצֹו) סן פרנצ'סקו
334-5

סן צאניּפֹולֹו (ונציה), ראו סנטי 
ג'ובאני ֶא פאולו

 San Zaccaria (ונציה) סן צאקאִרָיה
123

 San Zeno (ורונה) סן ֶצנֹו מאג'ֹוֶרה
150-51 Maggiore

 San Clemente (רומא) סן קֶלֶמנֶטה
439 ,12

San Cassiano (ונציה) סן ָקסיָאנֹו
מפת רחובות 100  

סן קרלו ָאֶלה קּוָאטרֹו פֹונטאֶנה 
 San Carlo alle Quattro (רומא)

415 Fontane
351 San Rabano סן ראּבאנֹו

105 San Rocco (ונציה) סן רֹוקֹו
 ,237 ,235 ,182 Sanremo סן רמו

238
סן רמו, מרוץ המכוניות של 

75 Sanremo Car Rally
 San Teodoro (רומא) סן תיאודורו

437
סנט'אגוסטינו (ג'נובה) 
242 Sant'Agostino

מפת רחובות 240  
סנט'אגוסטינו (סן ג'ימיניַאנֹו) 

349 Sant'Agostino
סנט'אֹומֹוּבֹונֹו (רומא) 

436 Sant'Omobono
 Sant'Orso (ָאאֹוסָטה) סנט'אֹורסֹו

219
סנט'איבֹו ַאָלה סאּפֶיינָצה (רומא) 
 ,385 Sant'Ivo alla Sapienza

404
מפת רחובות 403  

סנט'איניָאציֹו די לֹויֹוָלה (רומא) 
409 Sant'Ignazio di Loyola

מפת רחובות 406  
סנט'אמּברֹוג'ֹו (מילאנו) 
204 Sant'Ambrogio

503 Sant'Angelo סנט'אנג'לו
סנט'אנג'לו ָא נילֹו (נאפולי) 
492 Sant'Angelo a Nilo

 Sant'Angelo, סנט'אנג'לו, הר
512 Monte

סנט'אנדריאה ַאל קווירינאֶלה (רומא) 
 ,385 Sant'Andrea al Quirinale

415
Sant'Andrea (ג'נובה) סנט'אנדריאה

מפת רחובות 241  
סנט'אנדריאה ֶדָלה ואֶלה (רומא) 
402 Sant'Andrea della Valle

סנט'אנדריאה ֶדֶלה פראֶטה (רומא) 
413 Sant'Andrea delle Fratte

סנט'אנה ֶא סן ברתולומאו ֵדיי 
 Sant'Anna e (נאפולי) לֹומּברדי

 San Bartolomeo dei Lombardi
493

555 Sant'Antimo סנט'ָאנטימֹו
סנט'אנֶייֶזה ִאין ָאגֹוֶנה (רומא) 

401 Sant'Agnese in Agone
מפת רחובות 403  

סנט'ָאנֶייֶזה פּואֹורי ֶלה מּוָרה (רומא) 
445 Sant'Agnese fuori le Mura

סנט'אנסטסיה (ורונה) 
Sant'Anastasia

Sant'Aponal (ונציה) סנט'ָאּפֹונאל
מפת רחובות 100  

 Santa (פירנצה) סנטה טריניָטה
Trinita

מפת רחובות 296  
סנטה מריה ִאין ָאראקֹוֶאלי (רומא) 

389 Santa Maria in Aracoeli
מפת רחובות 389  

סנטה מריה ִאין דֹוֶמניָקה (רומא) 
438 Santa Maria in Domnica

סנטה מריה ִאין טראסֶטֶבֶרה (רומא) 
 ,380 Santa Maria in Trastevere

432-3
סנטה מריה ִאין קֹוזֶמדין (רומא) 

438 Santa Maria in Cosmedin
מפת רחובות 436  

סנטה מריה גלֹוריֹוָזה ֵדיי פרארי 
 Santa Maria Gloriosa (ונציה)

102-3 ,13 dei Frari
 Santa (ונציה) סנטה מריה ֵדיי ָּכרמיני

Maria dei Carmini
מפת רחובות 106  

סנטה מריה ֵדיי מיראקֹולי (ונציה) 
99 Santa Maria dei Miracoli

סנטה מריה ֶדל ָּכרמיֶנה (פירנצה) 
Santa Maria del Carmine

קפלה ּבראנקאצ'י 302-3  
 Santa סנטה מריה ֶדל ּפאטיריֹון

524 Maria del Patirion
 Santa (רומא) סנטה מריה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו

414 Maria del Popolo
סנטה מריה ֶדל'ָאסּונָטה (טֹורֶצ'לֹו) 

126-7 Santa Maria dell'Assunta
סנטה מריה ֶדֶלה גראצֶייה (מילאנו) 
204 Santa Maria delle Grazie

סנטה מריה ֶדָלה ויטֹורָיה (רומא) 
416 Santa Maria della Vittoria
סנטה מריה ֶדָלה סאלּוֶטה (ונציה) 
 ,89 Santa Maria della Salute

109 ,95 ,90
סנטה מריה ֶדָלה סּפיָנה (פיזה) 

329 Santa Maria della Spina
סנטה מריה ֶדָלה ּפאֶצ'ה (רומא) 
404 Santa Maria della Pace

מפת רחובות 402  
סנטה מריה ֶדָלה קֹונסֹולאציֹוֶנה 

 Santa Maria della (טֹודי)
256 Consolazione

סנטה מריה ֶדָלה קֹונסֹולאציֹוֶנה 
 Santa Maria della (רומא)

437 Consolazione
סנטה מריה ֶדָלה קֹונֶצ'ציֹוֶנה (רומא) 
 Santa Maria della Concezione

415
 Santa (רומא) סנטה מריה מאג'ֹוֶרה

417 ,381 Maria Maggiore
 Santa Maria סנטה מריה נאבאֶרֶזה

554 Navarrese
 Santa (פירנצה) סנטה מריה נֹוֶבָלה

 ,257 ,35 ,13 Maria Novella
300-301

667  | נדקס   אי

סנטה מריה סֹוּפָרה מיֶנרָבה (רומא) 
 Santa Maria sopra Minerva

408
מפת רחובות 406  

סנטה מריה פֹוריסּפֹורטאם (לּוָקה) 
327 Santa Maria Forisportam

 Santa (ונציה) סנטה מריה פֹורמֹוָזה
123 Maria Formosa

 Santa סנטה מריה ָקאּפּוָאה ֶוֶטֶרה
500 ,487 Maria Capua Vetere

 Santa (רומא) סנטה סאּביָנה
441 Sabina

 Santa (סּוּביַאקֹו) סנטה סקֹוָלסטיָקה
473 Scolastica

 Santa (פירנצה) סנטה ֶפליצ'יָטה
308 Felicìta

 Santa (רומא) סנטה ּפראֶסֶדה
416 Prassede

סנטה פרנצ'סקה רֹומאָנה (רומא) 
395 Santa Francesca Romana

סנטה ֶצ'צ'ילָיה ִאין טראסֶטֶבֶרה 
 Santa Cecilia in (רומא)

433 Trastevere
 Santa (רומא) סנטה קֹוסַטנָצה

445 ,55 Costanza
 Santa (ויֶצ'נָצה) סנטה קֹורֹוָנה

156 Corona
 Santa (נאפולי) סנטה קיַאָרה

493 Chiara
Santa Croce (ֶלֶצ'ה) סנטה קרֹוֶצ'ה

מפת רחובות 517  
 Santa (פירנצה) סנטה קרֹוֶצ'ה

288-9 ,256 ,13 Croce
 Santa (פלרמו) סנטה קתרינה

531 Caterina
 Santo (ונציה) סנטו סטפאנו

121 Stefano
 Santo (רומא) סנטו סטפאנו רוטונדו

438 Stefano Rotondo
 Santo (פירנצה) סנטו סּפיריטֹו

305 Spirito
מפת רחובות 304  

סנטּואריֹו ֶא קאָזה די סנטה קתרינה 
 Santuario e Casa di (סיינה)

344 Santa Caterina
 Santuario סנטּואריֹו ד'אֹורֹוָּפה

230 d'Oropa
 Santi (פירנצה) סנטי ָאּפֹוסטֹולי

296 Apostoli
 Santi (ונציה) סנטי ג'ובאני ֶא פאולו

122-3 Giovanni e Paolo
 Santi (רומא) סנטי קּוָאטרֹו קֹורֹונאטי

438 Quattro Coronati
376 Sentino, Fiume ֶסנטינֹו, נהר
סנטיסיָמה ָאנּונציַאנָטה (פירנצה) 
281 Santissima Annunziata

מפת רחובות 278  
 Sanmicheli, ָסנמיֶקלי, מיֶקֶלה

149 Michele

 Sansovino, ָסנסֹובינֹו, אנדריאה
Andrea

הבזיליקה (לֹוֶרטֹו) 377  
סנטה מריה ִאין דֹוֶמניָקה (רומא)   
438 Santa Maria in Domnica

 Sansovino, ָסנסֹובינֹו, יאקֹוּפֹו
Jacopo

המדונה והילד 98  
ּפאלאצו דּוקאֶלה (ונציה) 118,   

120
קברו 117  

ֶצָקה (ונציה) 113  
336 Sansepolcro ָסנֶסּפֹולקרֹו

494 ,39 Seneca ֶסֶנָקה
סנקט אּולריך, ראו אֹורטיֵזיי

 Sanctis, סנקטיס, פרנצ'סקו ֶדה
413 Francesco de

222 Sestriere ֶססטֶייֶרה
230 Sesia, Val di ֶססָיה, עמק

(ה)סעודה האחרונה (גירלאנדאיֹו) 
301

(ה)סעודה האחרונה (ליאונרדו ָדה 
וינצ'י) 32, 191, 204, 293

(ה)סערה (ג'ורג'וֶנה) 110, 153
ספא

ּבאִניי די לּוָקה 23  
ֶלביקֹו ֶטרֶמה 179  

ֶמראנֹו 174  
מֹונֶטקאטיני ֶטרֶמה 323  

 Spada, סּפאָדה, החשמן ברנרדינו
405 Cardinal Bernardino

סֶּפדאֶלה ֶדלי אינֹוֶצ'נטי (פירנצה) 
 ,61 Spedale degli Innocenti

281
מפת רחובות 279  

364-5 ,353 Spoleto סּפֹוֶלטֹו
אדריכלות 364  
פסטיבלים 71  

353 Spoleto, Vale di סּפֹוֶלטֹו, עמק
ספורט 610-11

לוח�השנה 74-75  
ספורט אווירי 611
ספורט הררי 610
ספורט מים 611

 Sforza, Battista ספֹורָצה, ָּבטיסָטה
291

 Sforza, ספֹורָצה, גאֶלָאצֹו מריה
198 ,60 Galeazzo Maria

 Sforza family ספֹורָצה, משפחת
191

 Sforza, ספֹורָצה, פרנצ'סקו
210 ,196 Francesco

ֶסּפטימיּוס ֶסֶוורּוס, הקיסר 
 Septimius Severus, Emperor

53
גבעת ּפאלאטינֹו (רומא) 398, 399  

מרחצאות ָקָרָקָלה (רומא) 441  
שער ֶסּפטימּוס ֶסֶוורּוס (רומא)   

396 ,394
366 Spello סֶּפלֹו

ספרות 38-9
515 Spartans ספרטנים

500 ,51 Spartacus סּפרטקּוס
ספרים, חנויות

ונציה 129  
מילאנו 200, 201  
פירנצה 309, 310  

רומא 447, 448  
475 ,467 Sperlonga סֶּפרלֹונָגה

 Scamozzi, סקאמֹוצי, וינֶצ'נצֹו
210 ,156 Vincenzo

509 ,505 Scanno סקאנֹו
104 Scarpagnino ְסקארּפאנינֹו

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן רֹוקֹו (ונציה) 
 Scuola Grande di San Rocco

104-5
סקּואֹוָלה גראנֶדה ֵדיי ָּכרמיני (ונציה) 

Scuola Grande dei Carmini
מפת רחובות 106  

סקּואֹוָלה גראנֶדה ֵדיי ָּכרמיני 
310 Scuola del Cuoio (פירנצה)
סקּואֹוָלה די סן ג'ורג'ו ֶדלי סקיָאבֹוני 
 Scuola di San Giorgio (ונציה)

124 degli Schiavoni
 Scuola (פאדובה) סקּואֹוָלה ֶדל סנטו

163 del Santo
 Scoppio (פירנצה) סקֹוּפיֹו ֶדל קארֹו

70 del Carro
סקי 75

קֹורטיָנה ד'ָאמֶּפצֹו 165  
 Scaligeri, סָקליֶג'רי, מסטינו השני

Mastino II
קברו 148  

 Scaligeri family סָקליֶג'רי, משפחת
146

קבריהם של 148  
סָקליֶג'רי, קאנגראנֶדה הראשון 
146 Scaligeri, Cangrande I

קברו 146, 148  
סָקליֶג'רי, קאנגראנֶדה השני 

 ,146 Scaligeri, Cangrande II
147

 Scaligeri, סָקליֶג'רי, קאנסיניֹוריֹו
Cansignorio

קברו 148  
 Scrovegni, Enrico סקרֹוֶבני, אנריקו

161 ,160
 Scarlatti, סָקרלאטי, אלסנדרו

41 Alessandro
322 Seravezza ֶסראֶבָצה

549-55 ,478 Sardinia סרדיניה
אקלים 76  

המטבח המקומי 481  
מלונות 577  

מסעדות 604-5  
מעבורות רכב 627  

מפה 22  
553 Nuraghe נּוראֶגה  

סרדיניה על המפה 550-51  
עתיקות רומיות 51  
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281 Servite order סרוויטי, המסדר
סרטים, ראו קולנוע

474 Sermoneta ֶסרמֹוֶנָטה
 Serpotta, ֶסרּפֹוָטה, ג'אקומו

62-3 Giacomo
אֹוראטֹוריֹו די סן לורנצו (פלרמו)   

533
אֹוראטֹוריֹו די סנטה ציָטה (פלרמו)   

482
אֹוראטֹוריֹו ֶדל רֹוזאריֹו די סן   

דומניקו (פלרמו) 532
אֹוראטֹוריֹו ֶדל רֹוזאריֹו די סנטה   

צ'יָטה (פלרמו) 533
 Santo (ָאגריֶג'נטֹו) סנטו סּפיריטֹו  

539 Spirito
487 ,235 ,56 ,55 Saracens ָסָרֶצנים

סתיו באיטליה 72

ע
(ה)עבד הגוסס (מיכלאנג'לו) 32

עבודה, אשרות 614
עור, חנויות

בפירנצה 309, 310  
עיצוב 42-3

קניות במילאנו 200, 201  
עיצוב פנים, חנויות 607

בוונציה 128, 129  
עישון 616

במסעדות 579  
עיתונים 623

עלייתה לשמיים של מריה הקדושה 
(טיציאן) 102, 149

עלייתה לשמיים של מריה הקדושה 
(קֹוֶרג'ֹו) 33, 263

ֶעָמנּוֶאָלה פיליֶּברטֹו, דוכס סאבֹוָיה 
 Emanuele Filiberto, Duke of

224 ,215 Savoy
פסלו 227  

 Valle (ָאגריֶג'נטֹו) עמק המקדשים
540 ,539 ,527 ,478 dei Templi

עקדת יצחק (ּברּוֶנֶלסקי) 287
 1282) Sicilian) עְרבית סיציליאנית

58 Vespers
עתיקות, חנויות 607
פירנצה 309, 310  

עתיקות רומיות
ָאאֹוסָטה 219  

אֹוסִטָיה אנטיקה 471  
ֶאֵליָאה 502  

ָאמיֶטרנּום 508  
ָאקוויֵליָאה 168  

בולוניה 51  
ֶּבֶנֶבנטֹו 500  

ֶונֹוָזה 522  
ורונה 53, 147, 149  

טינדארי 542  
ֶטראצ'יָנה 475  

לּוֶצ'ָרה 512  
לּוָקה 326  
ֶלֶצ'ה 517  

מילאנו 204  
מקדשי פורום ּבֹוָאריּום (רומא)   

437
סּוָזה 222  

סיראקוזה 546, 547  
סנטה מריה ָקאּפּוָאה ֶוֶטֶרה 500  

סרדיניה 51  
373 Fano פאנֹו  

פומפיי 51, 498-9  
צּוליֹו 166  

קמפניה 487  
רומא, העיר העתיקה 387-99  

פ
 Pavarotti, פאבארוטי, לוצ'אנו

264 ,41 Luciano
207-9 ,54 Pavia ּפאבָיה

 Certosa di ֶצ'רטֹוָזה די ּפאבָיה  
208-9 ,191 ,183 Pavia

 1525) Pavia,) -ּפאבָיה, הקרב ב
61 Battle of

158-63 ,143 ,81 Padua פאדובה
לגלות את איטליה 14  

מפת רחובות 158-9  
קפלה ֶדלי סקרֹוֶבני 160-61  

 Paul V, פאולוס החמישי, האפיפיור
442 ,417 Pope

517 ,52 Paul, St פאולוס הקדוש
בית�הכלא מאֶמרטינּום 393  

הקטקומבות (רומא) 446  
ִוָיה ָאּפָיה אנטיקה (רומא) 445  

סן פאולו פּואֹורי ֶלה מּוָרה (רומא)   
446

 Paul IV, פאולוס הרביעי, האפיפיור
405 Pope

 Paul III, פאולוס השלישי, האפיפיור
430 ,405 ,389 Pope

244 Pound, Ezra פאונד, עזרא
 Pasolini, Pier פאזוליני, פייר פאולו

69 ,28 Paolo
 Fattori, Giovanni פאטֹורי, ג'ובאני

243
ָלה רוטונדה די ּפאלמֶיירי 307  

 Palladio, ּפאלאדיֹו, אנדריאה
143 ,80 ,35 Andrea

ִאיל ֶרֶדנטֹוֶרה (ונציה) 125  
אנדרטה לזכרו 154  

ָארקֹו ּבֹולאני (אּודיֶנה) 166  
דיוקנו 62, 84  

האקדמיה (ונציה) 110  
וילה ֶאמֹו (פאנצֹולֹו) 153  

וילה ָּברָּברֹו (מאֶזר) 84, 153  
וילה פֹוסקארי (מאלקֹונֶטָנה) 164  

ויֶצ'נָצה 154, 155  
ָלה רוטונדה (ויֶצ'נָצה) 157  

לֹוָג'ה ֶדל קפיטניאטו (ויֶצ'נָצה) 155  
סן ג'ורג'ו מאג'ֹוֶרה (ונציה) 125  

סנטה מריה גלֹוריֹוָזה ֵדיי פרארי   
(ונציה) 103

ּפאלאצו דּוקאֶלה (ונציה) 120  

ּפאלאצו ואלָמראָנה ּבראָגה   
(ויֶצ'נָצה) 154

ּפאלאצו קֶייריקאטי (ויֶצ'נָצה) 84,   
156

ּפֹונֶטה ֶדלי אלּפיני (ּבאסאנֹו ֶדל   
גראָּפה) 143, 153

פיאצה ֵדיי סיניורי (ויֶצ'נָצה) 155  
פיאצה ֶדָלה לֹוָג'ה (ּבֶרָשה) 207  

תיאטרו אֹולימּפיקֹו (ויֶצ'נָצה) 156  
552 Palau ּפאלאּו

 Pallavicini, ּפאלאוויצ'יני, החשמן
433 Cardinal

398-9 Palatino (רומא) ּפאלאטינֹו
ּפאלאציָנה די קאָצ'ה די סטּוּפיניג'י 

 Palazzina di Caccia di Stupinigi
229

 Fallopio, פאלֹוּפיֹו, גּבריֶאֶלה
163 Gabriele

72 Palio (ָאסטי) ּפאליֹו
345 Palio (סיינה) ּפאליֹו

(ה)ּפאליֹו של ימי�הביניים (ֶפלטֶרה) 
71 Medieval Palio

168 Palmanova ּפאלמאנֹוָבה
 Palma il פאלמה ִאיל ג'ֹובאֶנה

123 ,101 Giovane
Palma il Vecchio פאלמה ִאיל ֶוקיֹו

ברברה הקדושה 123  
 Palma, Andrea פאלמה, אנדריאה

546 ,483
472 ,467 Palestrina ּפאֶלסטריָנה

ּפאֶלסטריָנה, ג'ובאני פיירלּואיג'י ָדה 
 Palestrina, Giovanni Pierluigi

62 ,40 da
 Falcone, פאלקֹוֶנה, השופט ג'ובאני

69 Judge Giovanni
 Pamphilj ּפאמפילי, משפחת

408 family
373 ,371 Fano פאנֹו

546 Pantalica ּפאנטאליָקה
322 Fantiscritti פאנטיסקריטי

537 Pantelleria ּפאנטֶנֶלרָיה
 Fanzago, Cosimo פאנצאגֹו, קֹוזימֹו

496 ,493
 Panciatichi, ּפאנצ'אטיקי, לוקרציה

33 Lucrezia
270 Faenza ָפֶאנָצה

490 Fancelli, Luca פאנֶצ'לי, לּוָקה
 Passo del Gavia ּפאסֹו ֶדל גאבָיה

193
174 Passirio, Fiume ּפאסיריֹו, נהר

Pasquino (רומא) ּפאסקווינֹו
מפת רחובות 402  

ּפאצי, קפלה, ראו סנטה קרֹוֶצ'ה 
(פירנצה)

242 Parodi ּפארֹודי
281 Parigi, Giulio ּפאריג'י, ג'וליו

263 ,259 ,25 ,16 Parma פארמה
263 Parma hamפארמה, ירך חזיר

 Farnese, פארֶנֶזה, אלסנדרו
Alessandro

פסלו 262  
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 Farnese family פארֶנֶזה, משפחת
259

וילה פארֶנזיָנה (רומא) 432  
מוזיאון קאּפֹודימֹונֶטה (נאפולי)   

497
פאלאצו פארֶנֶזה (ָקּפרארֹוָלה) 469  

ּפאלאצו פארֶנֶזה (רומא) 441  
פאלאצו ּפילֹוָטה (ּפארָמה) 263  

 Farnese, פארֶנֶזה, ראנּוצ'ֹו
Ranuccio
פסלו 262  

 Parco ּפארקֹו ֶדל'אֹוֶרקֶייָלה
322 dell'Orecchiella

 Parco (רומא) ּפארקֹו ֶדָלה מוסיקה
609 ,450 ,449 della Musica
ּפארקֹו ֶדֶלה קאשיֶנה (פירנצה) 

310 Parco delle Cascine
 Parco Delta ּפארקֹו דלתא ֶדל ּפֹו

271 del Po
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ד'ָאּברּוצֹו, לאציֹו 

 Parco Nazionale ֶא מֹוליֶזה
 ,478 d'Abruzzo, Lazio e Molise

510-11
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן פרדיזו 

 Parco Nazionale del Gran
220-21 ,215 ,182 Paradiso

ּפארקֹו נאציונאֶלה ֶדֶלה אינצ'יזיֹוני 
 Parco Nazionale delle רּוֶּפסטרי

206 Incisioni Rupestri
 Parco ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדלֹו סֶטלִביֹו

 ,193 Nazionale dello Stelvio
206

פארקים וגנים
 Orto (טורינו) אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו  

227 Botanico
 Orto (פאדובה) אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו  

163 Botanico
 Orto (פלרמו) אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו  

533 Botanico
אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו ּפאנָיה די קֹורפינֹו   

 Orto Botanico Pania di Corfino
322

ג'ארדינֹו ּבֹוטאניקֹו ָאלּפינֹו ֶרטָיה   
 Giardino Botanico (ּבֹורִמיֹו)

206 Alpino Retia
 Giardino (ורונה) ג'ארדינֹו ג'ּוסטי  

149 Giusti
 Giardino (רומא) ג'ארדינו ֶדל לאגו  

442 del Lago
 Giardini di (פירנצה) גן ּבוּבֹולי  

307 ,13 Boboli
 Giardini (רומא) גני הוותיקן  

421 Vaticani
 Orto (רומא) הגן הבוטאני  

432 Botanico
 Villa (רומא) וילה ּבֹורֶגֶזה  

442 ,17 Borghese
163 Villa Barbarigo וילה ברבריגֹו  

 Villa Giulia (פלרמו) וילה ג'וליה  
533

 Villa d'Este (טיבולי) וילה ד'ֶאסֶטה  
472

238 Villa Hanbury וילה האנֶּברי  
 Villa Lante (ויֶטרּבֹו) וילה לאנֶטה  

469
 La Mortella (פֹורֶייה) ָלה מֹורֶטָלה  

503
474 Ninfa נינָפה  

 Palazzo (לּוָקה) ּפאלאצו ְּפפאֶנר  
327 Pfanner

ּפאראדיזיה, הגן האלפיני   
221 Paradisia Alpine Garden

 Parco (טורינו) ּפארקֹו ֶדל ולנטינו  
227 del Valentino

ּפארקֹו ֶדָלה פאבֹוריָטה (פלרמו)   
533 Parco della Favorita

 Parco (ֶנרבי) ּפארקֹו מּוניצ'יּפאֶלה  
243 Municipale

 Parco (רומא) ּפארקֹו סאֶבלֹו  
435 Savello

 Parco (מילאנו) ּפארקֹו ֶסמּפיֹוֶנה  
199 Sempione
פארקים לאומיים

ָאּברּוצֹו, לאציֹו ומֹוליֶזה 478,   
510-11

 Incisioni אינצ'יזיֹוני רּוֶּפסטרי  
206 Rupestri

 ,182 Gran Paradiso גראן פרדיזו  
220-21 ,215

 Delta del הדלתא של נהר הּפֹו  
271 Po

509 Maiella ָמאֶייָלה  
350 Maremma מאֶרָמה  

 Monti Sibillini מֹונטי סיּביליני  
369 ,366

206 ,193 Stelvio סֶטלִביֹו  
537 Favignana ָפביניַאָנה

 Peggy (ונציה) פגי גוגנהיים, אוסף
 ,13 Guggenheim Collection

108-9 ,95
(ה)פגישה בשער הזהב (ג'ֹוטֹו) 30

58 Peter of Aragon פדרו מאראגון
 Frederick of פדריקו מאראגון

532 ,515 Aragon
 Federcampeggio ֶפֶדרקאמֶּפג'ֹו

561
69 ,38 Fo, Dario פֹו, דאריו

 ,260 ,16 Po Delta ּפֹו, דלתא
270-71

259 ,191 Po, Fiume ּפֹו, נהר
Fuga, Ferdinando פּוָגה, פרדיננדו

ֶג'זּו נּואֹובֹו (נאפולי) 493  
סנטה מריה מאג'ֹוֶרה (רומא) 417  

ּפאלאצֹו קֹורסיני (רומא) 432  
תיאטרו די קֹורֶטה (נאפולי) 497  
 Poggio a Caiano ּפֹוג'ֹו ָא קאיאנֹו

332 ,257
308 Poggi, Giuseppe ּפֹוג'י, ג'וזפה

501 ,15 Positano ּפֹוזיטאנֹו

 Pollaiolo, ּפֹולאיֹולֹו, אנטוניו
287 Antonio

דיוקן אשה צעירה 196  
טוביה והמלאך רפאל 226-7  

Pollaiolo, Piero ּפֹולאיֹולֹו, פיירו
הכתרתה של מריה הקדושה 349  

טוביה והמלאך רפאל 226-7  
 Poldi-Pezzoli, ּפֹולדי�ֶּפצֹולי, ג'אקומו

196 Giacomo
57 Polo, Maffeo ּפֹולֹו, מאֶפאֹו

פולו מים 74
 ,45 ,44 Polo, Marco פולו, מרקו

58 ,56-7
57 ,56 Polo, Nicolò פולו, ניקולו
 Pollock, Jackson פולוק, ג'קסון

109
ּפּולָיה, ראו אּברּוצֹו, מֹוליֶזה וּפּולָיה

פוליטיקה 28
פוליפטיכון (ֶּבליני) 122

523 Policoro ּפֹוליקֹורֹו
525 ,426 Polyclitus ּפוליקליטּוס

 Pomarancio, ּפֹומאראנצ'ֹו, ניקולו
438 Niccolò

 Fumiani, פּומיַאני, ג'אן אנטוניו
105 Gian Antonio

51 ,50 Pompey ּפֹומּפיוס
 ,487 ,479 ,51 Pompeii פומפיי

498-9
בית האחים ֶוטי 52-3  

החפירות 64  
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

(נאפולי) 494, 495
לגלות את איטליה 15  

פֹונדאֶמנָטה ֶגרארדיני (ונציה) 
Fondamenta Gherardini

מפת רחובות 106  
פֹונדאציֹוֶנה צ'יני (ונציה) 

125 Fondazione Cini
 Fondaco (ונציה) פֹונדאקֹו ֵדיי טּורקי

92 dei Turchi
 Ponte dei (ונציה) ּפֹונֶטה ֵדיי ּפּוני

Pugni
מפת רחובות 107  

 Punta (ונציה) ּפּונָטה ֶדָלה דֹוגאָנה
109 ,95 della Dogana

 Ponte (סּפֹוֶלטֹו) ּפֹונֶטה ֶדֶלה טֹורי
364-5 delle Torri

 Ponte (פירנצה) ּפֹונֶטה ֶוקיֹו
308 ,289 ,276 ,275 ,13 Vecchio

ּפֹונֶטה סנטה טריניָטה (פירנצה) 
Ponte Santa Trinita

מפת רחובות 296  
 Ponte (ורונה) ּפֹונֶטה סקאליֶג'רֹו

147 Scaligero
 Punta Colomion ּפֹונָטה קֹולֹומיֹון

222
 Ponte Rotto (רומא) ּפֹונֶטה רֹוטֹו

436
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 Pontormo, ּפֹונטֹורמֹו, יאקֹוּפֹו
Jacopo

ביקורה של מריה הקדושה אצל   
אלישבע 332
הבשורה 308  

ההורדה מהצלב 308  
החסד 293  

ונוס וקופידון 279  
ציורי�הקיר בסנטיסיָמה   

ָאנּונציַאנָטה (פירנצה) 281
קֹוזימֹו הזקן 293  

199 ,189 ,35 Ponti, Gio ּפֹונטי, ג'ֹו
 Fontana, פונטנה, דומניקו

497 ,417 Domenico
קברו 493  

 Fontana di (רומא) פונטנה די טֶרבי
384 ,12 Trevi

 Fontana (בולוניה) פונטנה די ֶנטּונֹו
di Nettuno

מפת רחובות 266  
 Fontana (רומא) פונטנה ֵדיי טריטֹוני

436 ,27 dei Tritoni
מפת רחובות 436  

 ,409 Fontana, Carlo פונטנה, קרלו
469

ּפּוניות, המלחמות 50, 51
 Ponzio, Flaminio ּפֹונציֹו, פלאמיניֹו

443 ,417
 Poussin, Nicolas ּפּוסאן, ניקולא

442
פֹוסקארי, פרנצ'סקו, הדוג'ה של 

 Foscari, Francesco, Doge ונציה
of Venice

אנדרטה לזכרו 102  
 Ca' Foscari (ונציה) ָקא' פֹוסקארי  

107
 ,63 Pozzo, Andrea ּפֹוצֹו, אנדריאה

409 ,406
 Pozzo (אֹורבֶייטֹו) ּפֹוצֹו די סן פטריציו

363 di San Patrizio
487 Pozzuoli ּפֹוצּואֹולי

 Poccetti, ּפֹוֶצ'טי, ברנרדינו
280 Bernardino

 Puccini, Giacomo ּפּוצ'יני, ג'אקֹומֹו
41

טוסקה 402  
טֹוֶרה ֶדל לאגֹו ּפּוצ'יני 323  

מוזיאון וילה ּפּוצ'יני (טֹוֶרה ֶדל לאגֹו   
ּפּוצ'יני) 323

קאָזה די ּפּוצ'יני (לּוָקה) 324, 325  
166 Pordenone ּפֹורֶדנֹוֶנה

 Foro di (רומא) פורום אוגוסטוס
393 Augusto

 Forum (רומא) פורום ּבֹוָאריּום
437 Boarium

מפת רחובות 436  
 Forum di (מילאנו) פורום די ָאסאגֹו

609 Assago
 Foro di Cesare (רומא) פורום קיסר

393

394-6 ,53 Foro (רומא) (ה)פורום
 Porta (ג'נובה) ּפֹורָטה סֹוּפראָנה

Soprana
מפת רחובות 241  

 Porta (רומא) ּפֹורָטה ּפֹורֶטֶזה
448 Portese

 Porta (נאפולי) ּפֹורָטה קאּפּוַאָנה
490 Capuana

Porta Rudiae (ֶלֶצ'ה) ּפֹורָטה רּוִדֶייה
מפת רחובות 516  

351 Porto Ercole ּפֹורטֹו ֶארקֹוֶלה
149 Porto, Luigi da ּפֹורטֹו, לואיג'י

קברו 156  
 Porto Santo ּפֹורטֹו סנטו סטפאנו

351 Stefano
552 Porto Cervo ּפֹורטֹו ֶצ'רבֹו
245 Portovenere ּפֹורטֹוֶבֶנֶרה

377 ,371 Portonovo ּפֹורטֹונֹובֹו
244 ,235 ,183 Portofino ּפֹורטֹופינֹו

 Portofino, ּפֹורטֹופינֹו, חצי�האי
244 Penisola di

201 ,200 Furla (מילאנו) פּורָלה
310 Furla (פירנצה) פּורָלה

 Formazza, Val פֹורמאָצה, עמק
230

512 Forest Umbra פֹוֶרסט אּומּבָרה
69 ìForza Italiaî 'פֹורָצה איטליה’

372-3 Pèsaro ֶּפזארֹו
פסטיבלים 71  

 Pesarina, Val de ֶּפזאריָנה, עמק
166

ֶּפטראלָיה, הכומר אּומיֶלה מ� 
541 Petralia, Fra Umile di

Petronius, St פטרוניוס הקדוש
קברו 269  

52 ,37 Peter, St פטרוס הקדוש
בית�הכלא מאֶמרטינּום (רומא)   

393
הוותיקן 419  

הֶטמּפֶייטֹו (רומא) 433  
הקטקומבות (רומא) 446  

ִוָיה ָאּפָיה אנטיקה (רומא) 445  
סן פייטרו (רומא) 422-3  

סן פייטרו ִאין וינקֹולי (רומא) 416  
 Peter פטרוס, הקדוש המעונה

36 Martyr, St
פטרוס הקדוש ותורם (ֶפרארי) 226
 ,265 ,40 ,38 Petrarch ֶּפטָררָקה

275
דיוקנאות 39, 58, 158  

סן לורנצו מאג'ֹוֶרה (נאפולי) 492  
 Casa (פאדובה) קאָזה די ֶּפטָררָקה  

163 di Petrarca
43 Piaggio ּפיָאג'ֹו

228 ,224 ,215 ,43 ,25 FIAT פיאט
לינגֹוטֹו, בניין (טורינו) 189  

מוזיאון המכוניות (טורינו) 229  
מכונית ’טופולינו' 68  

366 Piano Grande פיאנו גראנֶדה
189 Piano, Renzo פיאנו, רנצו

 Pianura Padana ּפיָאנּוָרה ּפאדאָנה
259

 Pianta, ּפיַאנָטה, פרנצ'סקו
104 Francesco

337 Pienza ּפיֶאנָצה
אדריכלות 256  

פיאצאֶלה מיכלאנג'לו (פירנצה) 
308 Piazzale Michelangelo

 Piazza Erbe (ורונה) פיאצה ֶארֶּבה
148

 Piazza Armerina פיאצה ָארֶמריָנה
541 ,15

פיאצה די מֹונֶטצ'יטֹוריֹו (רומא) 
409 Piazza di Montecitorio

 Piazza di (רומא) פיאצה די סּפאנָיה
413 ,12 Spagna

מפת רחובות 412-13  
 Piazza (ויֶצ'נָצה) פיאצה ֵדיי סיניורי

155 dei Signori
מפת רחובות 155  

 Piazza dei (ורונה) פיאצה ֵדיי סיניורי
148 Signori

 Piazza (פיזה) פיאצה ֵדיי קאבאלֶיירי
329 dei Cavalieri

 Piazza (סיינה) פיאצה ֶדל קאמּפֹו
343 del Campo

 Piazza (רומא) פיאצה ֶדל ָקמּפידֹוליֹו
389 del Campidoglio

מפת רחובות 389  
 Piazza (פאדובה) פיאצה ֶדֶלה ֶארֶּבה

delle Erbe
מפת רחובות 159  

פיאצה ֶדָלה ּבֹוָקה ֶדָלה ֶוריָטה (רומא) 
Piazza della Bocca della Verità

מפת רחובות 436-7  
 Piazza (רומא) פיאצה ֶדָלה מיֶנרָווה

406 della Minerva
פיאצה ֶדָלה סיניֹוִרָיה (פירנצה) 

294-5 ,13 Piazza della Signoria
פיאצה ֶדָלה צ'יסֶטרָנה (סן ג'ימיניַאנֹו) 

Piazza della Cisterna
מפת רחובות 349  

פיאצה ֶדָלה רפובליקה (פירנצה) 
Piazza della Repubblica

מפת רחובות 296-7  
 Piazza (רומא) פיאצה נאבֹוָנה

401-9 ,380 ,12 Navona
מפת האזור 401  

מפת רחובות 402-3  
 Piazza (לּוָקה) פיאצה נפוליאוֶנה

Napoleone
מפת רחובות 324  

 Piazza San (ונציה) פיאצה סן מרקו
13 Marco

מפת רחובות 112-13  
 Piazza (ג'נובה) פיאצה סן מתאו

San Matteo
מפת רחובות 240  

 Piazza (רומא) פיאצה סן פייטרו
423 ,420 San Pietro
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 Piazza (בולוניה) פיאצה קאבּור
Cavour

מפת רחובות 266  
 Piazza (רומא) פיאצה קֹולֹוָנה

409 Colonna
ּפיאֶצָטה, ג'ובאני ּבטיסָטה 

 Piazzetta, Giovanni Battista
110

262 ,260 ,259 Piacenza ּפיאֶצ'נָצה
פיָאקֹוֶלהדי נאטאֶלה (ָאּבאִדָיה די סן 
 Fiaccole di Natale (ָסלבאטֹוֶרה

73
 Pigafetta, ּפיגאֶפָטה, אנטוניו

155 Antonio
525 Phidias פידיָאס

262 Fidenza פיֶדנָצה
ּפיֹו מֹונֶטה ֶדה מיֶזריקֹורִדָיה (נאפולי) 
 Pio Monte della Misericordia

491
Pio, Padre ִּפיֹו, ּפאדֶרה

קברו 512  
 Piola, Domenico ּפיֹוָלה, דומניקו

243 ,242
Piombino ּפיֹומּבינֹו

מעבורות רכב 627  
פיּומיצ'ינֹו, נמל התעופה (רומא) 

624-5 Fiumicino Airport
(ה)הלקאה (פיירו ֶדָלה פרנצ'סקה)   

374
 Pius V, ִּפיּוס החמישי, האפיפיור

427 Pope
 Pius VII, ִּפיּוס השביעי, האפיפיור

65 Pope
Pius II, Pope ִּפיּוס השני, האפיפיור

הדּואֹומֹו (סיינה) 346  
הדּואֹומֹו (ּפיֶאנָצה) 256  

ֶטמּפיֹו מאלאֶטסטיָאנֹו (רימיני)   
270 Tempio Malatestiano
לֹוֶג'ה ֶדל ּפאּפא (סיינה) 343  

337 Pienza ּפיֶאנָצה  
 Pius IX, ִּפיּוס התשיעי, האפיפיור

412 ,67 Pope
 Pisano, Andrea ּפיזאנֹו, אנדריאה

362
דלתות בית�הטבילה (פירנצה)   

284
טבילתו של יוחנן המטביל 30  

מדונה ֶדל לאֶטה 329  
תבליטי הָקמּפאניֶלה (פירנצה)   

284
 Pisano, Bonanno ּפיזאנֹו, ּבֹונאנֹו

328
Pannini, Giovanni ּפיזאנֹו, ג'ובאני
גלריית נופים של רומא העתיקה   

64
 Pisano, Giovanni ּפיזאנֹו, ג'ובאני

347
בית הטבילה (פיזה) 30, 328  

דוכן המטיף בדּואֹומֹו (סיינה) 346  
דוכן המטיף בדואומו של פיזה   

328

המדונה והילד 329  
סן ג'ובאני פּואֹורצ'יביטאס   

(ּפיסטֹוָיה) 331
פונטנה מאג'ֹוֶרה (ֶּפרּוָג'ה)   
356 Fontana Maggiore

קברה של מרגרטה מָּברָּבנט 240  
329 Pisano, Nicola ּפיזאנֹו, ניקולא

בית הטבילה (פיזה) 30, 328  
דוכן המטיף בדּואֹומֹו (סיינה) 346  

סן מרטינו (לּוָקה) 326  
פונטנה מאג'ֹוֶרה (ֶּפרּוָג'ה) 58,   

356
קברו של דֹוֶמניקּוס הקדוש 269  
 ,148 ,147 ,98 Pisanello ּפיזאֶנלֹו

211
ֵליאֹוֶנלֹו ד'ֶאסֶטה 205  

328-30 ,319 ,13 Pisa פיזה
המגדל הנטוי 250, 319, 328, 330  

טיול גורמה במרכז איטליה 16  
לגלות את איטליה 14  
נמל�התעופה 624-5  

פסטיבלים 71  
 Fisichella, פיזיֶקָלה, ג'אנקרלו

75 Giancarlo
ּפיטי, איָמג'יֶנה אּואֹומֹו, תצוגת 

 Pitti Immagine (פירנצה) אופנה
73 Uomo

306 ,250 Pitti, Luca ּפיטי, לּוָקה
350-51 Pitigliano ּפיטיליָאנֹו

 Pie' di (רומא) ּפֶייה די מארמֹו
407 Marmo

332-3 Fiesole פֶייזֹוֶלה
ּפֶייָטה (ֶּבליני) 112, 427

ּפֶייָטה (מאצֹוני) 493
ּפֶייָטה (מיכלאנג'לו) 423

 Pietro da פייטרו ָדה דומניקו
Domenico

הערצת הרועים 345  
 Pietro da פייטרו ָדה קֹורטֹוָנה

Cortona
הבשורה 336  

חטיפת הנשים הסאּביניות 391  
סנטה מריה ֶדָלה ּפאֶצ'ה (רומא)   

404 ,402
פאלאצו ָּברֶּבריני (רומא) 415  
פאלאצו ּפיטי (פירנצה) 306  

קֶייָזה נּואֹוָבה (רומא) 404  
פייטרו ליאופולדו, הדוכס הגדול של 

 Pietro Leopoldo, טוסקנה
287 Grand Duke of Tuscany
 Peter of Illyria פייטרו מאיליריה

441
ּפֶיימֹונֶטה, ראו ואֶלה ד'ָאאֹוסָטה 

וּפֶיימֹונֶטה
559 PayPal פייפאל

 Fiera (ָאלָּבה) פֶייָרה ֶדל טארטּופֹו
72 del Tartufo

 Piero di Cosimo פיירו די קֹוזימֹו
281

 Piero della פיירו ֶדָלה פרנצ'סקה
357 ,319 ,202 ,196 Francesca

אגדת הצלב האמיתי 334-5  
הדוכס והדוכסית מאּורּבינֹו 291,   

292
ההלקאה 374  

התחייה 31, 336  
חלומו של קונסטנטינוס 31  

מדונה ֶדל ּפארטֹו 336  
מדונה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה 336  

מקום הולדתו 336  
מריה מגדלנה 333  

פרסקו של מאלאֶטסָטה וסיגיזמּונד   
הקדוש 270

 Pierozzi, Antonino ּפֶיירֹוצי, אנטוניו
280

פילאנגֶיירי, הנסיך ָגֶאטאנֹו 
492 Filangieri, Prince Gaetano

423 ,196 Filarete פילאֶרֶטה
 Pila, Jacopo ּפיָלה, ג'אקֹוּפֹו ֶדָלה

493 della
 Pilet, Christophe ּפיֶלה, כריסטוף

42
 Filipucci, פיליּפּוצ'י, ֶממֹו די

Memmo di
החתונה 349  

ּפינאקֹוֶטָקה די ּבֶרָרה (מילאנו) 
202-3 ,191 Pinacoteca di Brera

 Pinacoteca (רומא) ּפינאקֹוֶטָקה
427 ,426 ,425

349 Pinturicchio ּפינטּוִריקיֹו
הבשורה 366  

המדונה והילד 364  
הערצת חכמי הקדם 427  

ציורי�הקיר בדּואֹומֹו (סיינה) 346  
ציורי�הקיר בסנטה מריה ֶדל   

ּפֹוּפֹולֹו (רומא) 414
קבורתו של ברנרדינו הקדוש 389  

42 Pininfarina ּפינינפאריָנה
555 ,538 Phoenicians פיניקים

178 Pinzolo ּפינצֹולֹו
223 Pinerolo ּפיֶנרֹולֹו
331 Pistoia ּפיסטֹוָיה

 Piscopia, Elena ּפיסקֹוִּפָיה, אלנה
159

524 ,520 Pizzo ּפיצֹו
578 Pizzerie ּפיֶצִרֶייה

Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
המשורר 109  
קרמיקה 270  

 Piccolomini ּפיקֹולֹומיני, משפחת
345 family

 Pirandello, Luigi ּפיראנֶדלֹו, לואיג'י
39

 Piranesi, ּפיראֶנזי, ג'ובאני ּבטיסָטה
Giovanni Battista

נוף אל הפורום הרומי 65  
50 Pyrrhus, King ּפירּוס, המלך

25 Pirelli ּפיֶרלי
 Pirelli (מילאנו) ּפיֶרלי, בניין

35 building
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(ה)פירמידה של קאיּוס ֶקסטיּוס 
 Piramide di Caio Cestio (רומא)

441
 Piramidi di ּפיָרמידי די ֶסגֹונצאנֹו

177 Segonzano
319 ,275-317 Firenze פירנצה

  אֹולטרארנֹו 304-5
  אזור הדּואֹומֹו 282-3
  אזור סן מרקו 278-9

  פיאצה ֶדָלה רפובליקה 296-7
אדריכלות 256-7  

אינדקס רחובות 311-17  
גלריה אּופיצי 250, 290-93  

הדּואֹומֹו ובית�הטבילה 35, 250,   
284-6 ,282 ,275 ,257

טיול באיטליה האטרוסקית 17  
לגלות את איטליה 12-13  

מלונות 570-71  
מסעדות 592  

מפה 20, 276-7  
מפות רחובות  

סן לורנצו 298-9  
סנטה מריה נֹוֶבָלה 35, 257,   

300-301
סנטה קרֹוֶצ'ה 256, 288-9  
ּפאלאצו ּפיטי 305, 306-7  

פיאצה ֶדָלה סיניֹוִרָיה 294-5  
פסטיבלים 70, 71, 72, 73  

קניות 309-10  
קפלה ּבראנקאצ'י 302-3  

שיטפונות 69  
523 ,485 Pythagoras פיתגורס

פיתויו של ישו (טינטֹוֶרטֹו) 104, 105
537 Pelagie, Isole פלאגיים, האיים

39 Plautus ּפָלאּוטּוס
פלורה (צ'יניַאני) 264
259 Felsina ֶפלזיָנה

Feltre ֶפלטֶרה
פסטיבלים 71  

243 Pegli ֶּפלי
 ,28 Fellini, Federico פליני, פדריקו

270 ,69
 ,39 Pliny the Elder ּפליניּוס הזקן

499 ,45
פסלו 148  

 Pliny the Younger ּפליניּוס הצעיר
499

530-33 ,529 ,527 Palermo פלרמו
לגלות את איטליה 15  

מעבורות רכב 627  
מפות 530-31  

537 Panarea ָּפנאֵריַאה
448 ,447 Fendi (רומא) פנדי

508 Penne ֶּפֶנה
519 Pentedattilo ֶּפנֶטדאטילֹו

219 ,218 Fénis ֶפניס
558 Pensioni ֶּפנסיֹוני

 ,12 Pantheon (רומא) (ה)פנתיאון
408 ,385 ,381 ,53
מפת רחובות 406-7  

ֶפסָטה ד'אֹו צ'יּפֹו די סנט'אנטוניו 
 Festa d'o' Cippo di (נאפולי)

73 Sant'Antonio
ֶפסָטה די Xנטה לוצ'יה (סאסארי) 

72 Festa di Santa Lucia
 Festa (טורינו) ֶפסָטה די סן ג'ובאני

71 di San Giovanni
ֶפסָטה די סן דומניקו ָאּבאֶטה 

 Festa di San (קֹוקּולֹו)
70 Domenico Abate

 Festa di (ונציה) ֶפסָטה די סן מרקו
70 San Marco

 Festa di (ּבארי) ֶפסָטה די סן ניקולא
70 San Nicola

ֶפסָטה די סן סבסטיאנו 
 Festa di San (דֹולֶצ'ַאקּוָאה)

73 Sebastiano
 Festa (אסיזי) ֶפסָטה די סן פרנצ'סקו

72 di San Francesco
ֶפסָטה די סנט'ָאמּברֹוג'ֹו (מילאנו) 

73 Festa di Sant'Ambrogio
ֶפסָטה די סנט'אנדריאה (ָאמאלפי) 

71 Festa di Sant'Andrea
 Festa (ָקליארי) ֶפסָטה די סנט'ֶאפיזיֹו

70 di Sant'Efisio
 Festa (רומא) ֶפסָטה ֵדיי נֹויָאנטרי

71 dei Noiantri
 Festa (פירנצה) ֶפסָטה ֵדיי ּפֹוּפֹולי

72 dei Popoli
 Festa dei (גּוּביֹו) ֶפסָטה ֵדיי ֶצ'רי

70 Ceri
ֶפסָטה ֵדיי קאנֶדלֶיירי (סאסארי) 

71 Festa dei Candelieri
ֶפסָטה ֶדל מאֶרה (דיַאנֹו מרינה) 

71 Festa del Mare
 Festa (ּבֹולצאנֹו) ֶפסָטה ֶדל'אּוָבה

72 dell'Uva
ֶפסָטה ֶדָלה מדונה די לֹוֶרטֹו (לֹוֶרטֹו) 

 Festa della Madonna di Loreto
73

ֶפסָטה ֶדָלה מדונה ֶדָלה ּברּוָנה 
 Festa della Madonna (מאֶטָרה)

71 della Bruna
ֶפסָטה ֶדָלה מדונה ֶקה סקאָּפה ִאין 

 Festa della (סּולמֹוָנה) פיאצה
 Madonna che Scappa in

70 Piazza
 Festa (ונציה) ֶפסָטה ֶדָלה סאלּוֶטה

72 della Salute
ֶפסָטה ֶדָלה סנטה מריה ֶדל ָּכרמיֶנה 

 Festa della Santa (נאפולי)
71 Maria del Carmine

ֶפסָטה ֶדָלה פראגֹוָלה (ּבּורגֹו סן 
71 Festa della Fragola (מרטינו
 Festa (ּבֹולצאנֹו) ֶפסָטה ֶדלֹו שֶּפק

70 dello Speck
ֶפסָטה ֶדלי ָאקווילֹוני (סן מיניָאטֹו) 

70 Festa degli Aquiloni
 ,487 ,484 ,49 Paestum ֶּפסטּום

502-3

פסטיבל ֵדיי דּוֶאה מֹונדי (סּפֹוֶלטֹו) 
71 Festival dei Due Mondi

פסטיבל האופרה (ורונה) 71
פסטיבל הקולנוע הבינלאומי 

 International Film (ָטאֹורמיָנה)
71 Festival

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי (רומא) 
 International Festival of

609 ,72 Cinema
פסטיבל הקולנוע של ונציה 71, 609

פסטיבל שייקספיר (ורונה) 71
פסטיבלים 70-73

ריקודי עם, מוסיקה ופסטיבלים   
609

578 Pasticcerie ָּפסטיֶצ'ִרֶייה
 Passignano ָּפסיניַאנֹו סּול טראזיֶמנֹו

357 sul Trasimeno
(ה)פסיפס של ּפיטי (פירנצה) 

Mosaico di Pitti
פסיפסים

בזיליקה די סן מרקו (ונציה)   
114-17

מֹונֵריַאֶלה 534  
ראֶבָנה 272-3  

סנטה מריה מאג'ֹוֶרה (רומא) 417  
פסל הפרש של ברתולומאו קֹוֶלאֹוני 

(ֶורֹוקיֹו) 32
 Statue of (ונציה) פסלו של קֹוֶלאֹוני

123 Colleoni
ּפסקאליס הראשון, האפיפיור 
438 ,433 Paschal I, Pope

 Paschal ּפסקאליס השני, האפיפיור
416 II, Pope

510 Pescasseroli ֶּפסקאֶסרֹולי
152 Peschiera ֶּפסקֶייָרה

512 Peschici ֶּפסקיצ'י
פעילויות חוץ 610-11

 Pepin, King ֶּפּפין, מלך הפראנקים
55 of the Franks

קברו 150  
25 Ferragamo ֶפראגאמֹו

310 Ferragamo (פירנצה) ֶפראגאמֹו
43 ,25 Prada פראדה

43 Prada, Miuccia פראדה, מיּוָצ'ה
201 ,200 Prada (מילאנו) פראדה

310 Prada (פירנצה) פראדה
448 ,447 Prada (רומא) פראדה

 Ferraù da Faenza ֶפָראּו ָדה ָפֶאנָצה
363

 Ferrata, Ercole ֶפראָטה, ֶארקֹוֶלה
402

332 ,57 Prato ּפראטֹו
501 Praiano ּפראיאנֹו

 Francia, פראנָצ'ה, פרנצ'סקו
267 Francesco

 Franchetti, פראנֶקטי, הברון ג'ורג'ו
98 Baron Giorgio
55 Franks פראנקים

471 Frascati פראסקאטי
265 ,259 Ferrara ֶפראָרה

673  | נדקס   אי

 Ferrarese ֶפראָרה, האסכולה של
269 ,268 ,264 School

264 ,42 Ferrari פרארי
264 Ferrari, Enzo פרארי, ֶאנצֹו

 Ferrari, פרארי, ָגאּוֶדנציֹו
Gaudenzio

המדונה והילד על כס המלוכה 231  
פטרוס הקדוש ותורם 226  

ציורי�הקיר בסן כריסטופורו   
(ֶורֶצ'לי) 232

ציורי�הקיר בסנטה מריה ֶדֶלה   
גראצֶייה (ואראלֹו) 230

תמונת המזבח בסן ָגאּוֶדנציֹו   
(נֹובאָרה) 231

 Ferrari, פרארי, ֶדֶפנֶדנֶטה
226 ,223 Defendente

פרארי (ונציה), ראו סנטה מריה 
גלֹוריֹוָזה ֵדיי פרארי

177 Predazzo ּפֶרדאצֹו
פרדיננדו הראשון, הדוכס הגדול של 

 Ferdinando I, Grand טוסקנה
332 ,289 Duke of Tuscany

פסלו 278, 281  
פרדיננדו הרביעי, מלך נאפולי 

 Ferdinand IV, King of Naples
533 ,500 ,494

פרדיננדו השני, הדוכס הגדול של 
 Ferdinand II, Grand טוסקנה

289 ,66 Duke of Tuscany
פרהיסטוריים, אתרים 171

ּבאלצי רֹוסי 238  
גרֹוֶטה די טֹויראנֹו 239  

ואל קאמֹוניָקה 206  
נּוראֶגה בסרדיניה 549, 553  

ּפאנטאליָקה 546  
 Provenzano, ּפרֹוֶבנצאנֹו, ּברנרדו

539 Bernardo
356-7 ,353 ,16 Perugia ֶּפרּוָג'ה

כיכר העיר 58-9  
פסטיבלים 71  

 Perugino, Pietro ֶּפרּוג'ינֹו, פייטרו
431 ,365 ,293 ,205

הקפלה הסיסטינית (רומא) 430  
ישו מוסר לפטרוס הקדוש את   

המפתחות למלכות השמיים 32
מסירת המפתחות לפטרוס הקדוש   

60
מריה בהדרה 269  

ֶּפרּוָג'ה 356  
ציורי�הקיר בקֹוֶלג'ֹו ֶדל קאמִּביֹו   

(ֶּפרּוָג'ה) 357
תמונת המזבח בֶצ'רטֹוָזה די   

ּפאבָיה 209
 Peruzzi, ֶּפרּוצי, ָּבלָדסאֶרה

432 Baldassare
503 ,487 Procida ּפרֹוצ'יָדה

פסטיבלים 70  
 ,491 Preti, Mattia ּפֶרטי, מאטָיה

492
306 Ferri, Ciro ֶפרי, צ'ירֹו

 Frederick פרידריך ברברוסה, הקיסר
57 Barbarossa, Emperor

הכתרתו 207  
והליגה הלומברדית 191  

לאגֹוֶּפזֹוֶלה 522  
 Frederick פרידריך השלישי, הקיסר

346 III, Emperor
 Frederick II, פרידריך השני, הקיסר

57 Emperor
ּבארי 514  

החוקים האוגוסטיניים 522  
טראני 513  
טרויה 512  

ל'ָאקוויָלה 508  
לאגֹוֶּפזֹוֶלה 522  

לּוֶצ'ָרה 512  
ּפּולָיה 505  
קברו 531  

קסטל ֶדל מֹונֶטה 513  
קסטל קאּפּוָאנֹו (נאפולי) 490  

קסטלו די לומברדיה (ֶאָנה) 541  
קסטלו ֶדל'אימֶּפראטֹוֶרה (ּפראטֹו)   

332
קסטלו ָמניַאֶצ'ה (סיראקוזה) 546  

רֹוָקה (סן מיניָאטֹו) 332  
פִריּולי, ראו ֶוֶנטֹו ופִריּולי

 Friso, Alvise dal פריזֹו, ָאלביֶזה ָדל
108

Prizzi ּפריצי
פסטיבלים 70  

263 Parmigiano פרמזן, גבינה
263 Parmigiano פרמזן, גבינה

45 Fermi, Enrico ֶפרמי, אנריקו
263 Parmigianino ָּפרמיג'אנינֹו

המדונה ארוכת�הצוואר 293  
מריה הקדושה ומלאכים 33  

 Permesso di ֶּפרֶמסֹו די סֹוג'ֹורנֹו
614 soggiorno

פרננדו הראשון, מלך אראגון 
 Ferdinand I, King of Aragon

496
פרנסואה הראשון, מלך צרפת 

61 Francis I, King of France
 Francis פרנציסקּוס הקדוש מאסיזי

353 ,162 ,57 of Assisi, St
בזיליקה די סן פרנצ'סקו (אסיזי)   

358-9
כתביו 39  

סן פרנצ'סקו ָא ריָּפה (רומא) 433  
סן פרנצ'סקו ד'אסיזי (מאֶטָרה)   

523
פרנציסקּוס הקדוש (צ'ימאּבּוֶאה) 

358
פרנצ'סקו הראשון, הדוכס הגדול של 

 Francesco I, Grand טוסקנה
304 ,290 Duke of Tuscany

פרסאוס (ֶצ'ליני) 295
541 ,485 Persephone ֶּפרֶספֹוֶנה

פרסקו, שיטה 31

פרסקו של מאלאֶטסָטה וסיגיזמּונד 
הקדוש (פיירו ֶדָלה פרנצ'סקה) 

270
443 Praxiteles ּפָרקסיֶטֶלס

 Ferrer, St ֶפֶרר, וינסנט הקדוש
122 Vincent

215 Ferrero ֶפֶררֹו
68 ,47 Fascism פשיזם

פשיעה 618

צ
צ'אמּפינֹו, נמל התעופה (רומא) 

624-5 Ciampino Airport
42 Zanotta צאנֹוָטה
25 Zanussi צאנּוסי

 Zevio, ֶצביֹו, ָאלטיקֶיירֹו ָדה
163 ,162 Altichiero da

 Zevio, Stefano ֶצביֹו, סטפאנו ָדה
147 da

166 Zuglio צּוליֹו
 Zuccari brothers צּוקארי, האחים

469 ,285
 Zuccarelli, צּוקאֶרלי, פרנצ'סקו

111 Francesco
מוזיאון צּוקאֶרלי (ּפיטיליָאנֹו) 351  

צורות מיוחדות של התמשכות בחלל 
(ּבֹוצ'ֹוני) 68

270 ,261 Cesenatico ֶצ'ֶזנאטיקֹו
 Cesena, Biagio ֶצ'ֶזָנה, ּביָאג'ֹו ָדה

430 da
 Cividale del צ'יבידאֶלה ֶדל פִריּולי

167 ,145 Friuli
Civitavecchia צ'יביטאֶווקָיה

מעבורות רכב 627  
 Civitali, Matteo צ'יביטאלי, מתאו

327 ,326
צ'יטאֶדָלה ֵדיי מּוֵזיי (ָקליארי) 
555 Cittadella dei Musei

515 Città Vecchia צ'יָטה ֶוקָיה
צ'ייקובסקי, פיוטר איליץ' 

238 Tchaikovsky, Peter Ilyich
502 ,487 Cilento צ'יֶלנטֹו

Cimabue צ'ימאּבּוֶאה
הצליבה 288  

ישו בהדרו 328  
ָמֶאסָטה (מריה בהדרה) 292  

מריה הקדושה על כס המלוכה עם   
מלאכים ונביאים 30

פרנציסקוס הקדוש 358  
 Cima da צ'יָמה ָדה קֹוֶנליַאנֹו
165 ,124 ,98 Conegliano

 Cima della צ'יָמה ֶדָלה רֹוֶזָטה
177 Rosetta

Cino da Pistoia צ'ינֹו ָדה ּפיסטֹוָיה
קברו 331  

Cignani, Carlo צ'יניַאני, קרלו
פלורה 264  

28 Cinecittà צ'יֶנצ'יָטה
 Cinque (הדולומיטים) צ'ינקֶווה טֹורי

86 Torri
 ,14 ,13 Cinque Terre צ'ינקֶווה ֶטֶרה

245 ,237
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 Cistercian ציסטרציאני, המסדר
473 ,339 Order

206-7 Cislano צ'יסלאנֹו
74 Cipollini, Mario צ'יּפֹוליני, מריו

ציפורים
ואלי די קֹומאקיֹו 271  

לאגֹו מאסאצ'ּוקֹולי 323  
ראו גם חיות�בר  

 Cipriani, צ'יּפריַאני, ג'וזפה
112 ,95 Giuseppe

164 ,163 ,153 Zelotti ֶצלֹוטי
(ה)צליבה (טינטֹוֶרטֹו) 100, 104

 Cellini, Benvenuto ֶצ'ליני, ֶּבנֶוונּוטֹו
405 ,289 ,287

פרסאוס 295  
177 Cembra ֶצ'מּבָרה

117 Zen, Cardinal ֶצן, החשמן
ֶצ'נאקֹולֹו די סנטו סּפיריטו (פירנצה) 
304 Cenacolo di Santo Spirito

539 ,527 ,482 Cefalù ֶצ'פאלּו
צפון�מזרח איטליה 79-179

לגלות את איטליה 14  
מפות 80-81  

מסעדות 82-3  
צפון�מערב איטליה 181-247

אדריכלות 178-9  
המטבח המקומי 184-5  

יינות 186-7  
לגלות את איטליה 14  

מפות 182-3  
 Cecilia, Santa צ'צ'יליה הקדושה

433
Zecca (ונציה) ֶצָקה

מפת רחובות 113  
239 ,236 Cervo ֶצ'רבֹו

470 ,380 ,17 Cerveteri ֶצ'רֶבֶטרי
222 Ceresole Reale ֶצ'ֶרזֹוֶלה ֵריַאֶלה

ֶצ'רטֹוָזה די סן ג'אקומו (קאּפרי) 
503 Certosa di San Giacomo

 Certosa di Pavia ֶצ'רטֹוָזה די ּפאבָיה
208-9 ,191 ,183

194 Cernobbio ֶצ'רנֹוּביֹו

ק
 ,85 Ca' d'Oro (ונציה) קא' ד'אֹורֹו

98-9 ,93
Ca' Foscari (ונציה) ָקא' פֹוסקארי

מפת רחובות 107  
 ,85 Ca' Pesaro (ונציה) קא' ֶּפזארֹו

93
 Ca' Rezzonico (ונציה) קא' ֶרצֹוניקֹו

107 ,94
מפת רחובות 107  

177 Cavalese קאבאֶלֶזה
 Cavallini, Pietro קאבאליני, פייטרו

446 ,433 ,357
חייה של מריה הקדושה 380  

יום הדין 30  
 Cavour, קאבּור, הרוזן קאמילֹו

227 ,67 ,66 Count Camillo di

 Casa dei (רומא) קאָזה ִדיי קֶרֶשנצי
436 Crescenzi

 Casa (ויֶצ'נָצה) קאָזה ּפיגאֶפָטה
Pigafetta

מפת רחובות 155  
319 Casole d'Elsa קאזֹוֶלה ד'ֶאלָזה

473 Casamari קאָזמארי
500 Caserta קאֶזרָטה

אדריכלות 482  
500 Caserta Vecchia קאֶזרָטה ֶוקָיה

 Caetani family ָקֶאטאני, משפחת
474

543 ,527 Catania קאטאנָיה
 Catanei, קאטאֵניי, ואנֹוָצה

405 Vannozza
399 Catullus קאטּולּוס

קאיּוס ֶקסטיּוס, הפירמידה של 
 Piramide di Caio Cestio (רומא)

441
554 Cala Gonone קאָלה גֹונֹוֶנה

554 Cala Luna קאָלה לּוָנה
554 Cala Sisine קאָלה סיסיֶנה

 Calcio (פירנצה) קאלצ'ֹו סטֹוריקֹו
71 Storico

 Calcio Fiorentino קאלצ'ֹו פיֹוֶרנטינֹו
74

244 Camogli קאמֹולי
487 Camorra קאמֹוָרה

511 Camosciara קאמֹושאָרה
 Campo (רומא) קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי

448 ,405 de' Fiori
קאמּפֹו פֹורִמיֹו, הסכם ((1797 

65 Campo Formio, Treaty of
 Camposanto (פיזה) קאמפוסנטו

328
 Campi family קאמּפי, משפחת

210
 Canal (ונציה) קאנאל גראנֶדה

92-5 ,13 Grande
 ,111 ,107 Canaletto קאנאֶלטֹו

227 ,205 ,202
176-7 Canazei קאנאֵציי

 Cannae, (216 לפנה“ס) קאֶנה, קרב
50 Battle of

 Canova, Antonio קאנֹוָבה, אנטוניו
227

ונוס 65  
ונוס איטליקה 306  
ונוס המנצחת 443  

מוזיאון קֹוֶרר (ונציה) 121  
פסל נפוליאון 202  

קברו 103  
קופידון ופסיכה 195  

195 Cannobio קאנֹוּביֹו
552 Cannigione קאניג'ֹוֶנה

קאסֹוֶנה ָאדימארי (לֹו סֶקָג'ה) 
279 Cassone Adimari

 Cassini, Gian קאסיני, ג'אן דומניקו
268 ,44 Domenico

542 Capo Schisò קאּפֹו סקיזֹו

73 Capodanno קאּפֹודאנֹו
 Capponi family קאּפֹוני, משפחת

308
 Caporetto, Battle קאּפֹוֶרטֹו, קרב

68 (of (1917
 Cappello, Bianca קאֶּפלֹו, ביאנקה

304
 Cappellini, Giulio קאֶּפליני, ג'וליו

42
502-3 ,487 ,15 Capri קאּפרי

 Caccini, Giovanni קאצ'יני, ג'ובאני
305

 Carracci, קאראצ'י, ָאניּבאֶלה
405 Annibale

 Carracci family קאראצ'י, משפחת
269 ,264

 Carracci family קאראצ'י, משפחת
538 ,533

322 Carrara קאראָרה
424 ,198 Carrà, Carlo קאָרה, קרלו

אם ובנה 203  
 Carretto, Ilaria קאֶרטֹו, אילארָיה ֶדל

del
קברה 326  

166 Carnic Alps קארניים, האלפים
167 Carso קארסֹו

41 Carreras, José קאֶרראס, חֹוֶסה
קבורתו של ברנרדינו הקדוש 

(ּפינטּוִריקיֹו) 389
קדושים וסמלים באמנות האיטלקית 

36-7
קּוַארטֶיירי סּפאניֹולי (נאפולי) 

496 ,487 Quartieri Spagnoli
56 ,45 Kublai Khan קובלאי חאן
 Kubrick, Stanley קובריק, סטנלי

129
 Coducci, Mauro קֹודּוצ'י, ָמאּורֹו

123 ,121 ,99
625 Qantas קוונטאס

 Quercia, קֶוורָצ'ה, יאקֹוּפֹו ֶדָלה
347 ,327 ,286 Jacopo della

אגן הטבילה 346  
בית הטבילה (סיינה) 342  

המדונה של הרימון 265  
 ,343 Fonte Gaia פֹונֶטה גאָיה  

345
קברה של אילארָיה ֶדל קאֶרטֹו   

326
קברו של אנטון גאֶלָאצֹו ֶּבנטיוֹוליֹו   

267
תמונת המזבח בסן פֶרדיַאנֹו   

(לּוָקה) 325
439 ,438 ,417 Cosmati קוזמאטי

Couture, Thomas קֹוטּור, תומס
הרומאים בהתנוונותם 399  

 Colleoni, קֹוֶלאֹוני, ברתולומאו
Bartolomeo

אנדרטה לזכרו 32  
פסלו 123  
קברו 205  
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 Collegiata (סן ג'ימיניָאנֹו) קֹוֶלג'אָטה
349

מפת רחובות 348  
קֹוֶלג'ֹו די פרופגנדה פיֶדה (רומא) 

 Collegio di Propaganda Fide
412

 Colle del קֹוֶלה ֶדל גראן סן ברנרדו
218 Gran San Bernardo

38 Collodi, Carlo קֹולֹודי, קרלו
 Columbus, קולומבוס, כריסטופר

301 ,264 ,44 Christopher
בג'נובה 235, 241, 242  

דיוקנו 243  
322 Colonnata קֹולֹונאָטה

קֹולֹוָנה די סנט'אֹורֹונצֹו (ֶלֶצ'ה) 
Colonna di Sant'Oronzo

מפת רחובות 517  
קֹולֹוָנה ֶדל'אימאקֹולאָטה (רומא) 

412 Colonna dell'Immacolata
קֹולֹוָנה, ֶוסָּפסיָאנֹו גֹונצאָגה 
 Colonna, Vesapasiano

210 Gonzaga
 ,52 ,12 Colosseum (ה)קולוסיאום

397 ,387 ,381 ,65
קולנוע 28, 609

הקולנוע האיטלקי מאז מלחמת   
העולם השנייה 69

פסטיבלים 71  
רומא 449, 450  

271 Comacchio קֹומאקיֹו
49 Cumae קּוֶמה

195 ,194 Como קֹומֹו
קֹומֹו, לאגֹו די ראו לאגֹו די קֹומֹו

233 Cuneo קּוֶנאֹו
קֹונֶבנטֹו די סן מרקו (פירנצה) 

 ,278 Convento di San Marco
280

קֹונדֹוטֶיירי (שכירי�חרב) 58
 Contarini, Marino קֹונטאריני, מרינו

98
 Contrà (ויֶצ'נָצה) קֹונטָרה ּפֹורטי

155 Porti
Counter- קונטרה�רפורמציה

62-3 Reformation
221 Cogne קֹונֶייה

165 Conegliano קֹוֶנליָאנֹו
קונסוליות 619

445 Constantia קונסטנטיה
קונסטנטינוס הראשון, הקיסר 

115 Constantine I, Emperor
אגדת הצלב האמיתי 334-5  

(ה)בזיליקה ע“ש קונסטנטינוס   
וָמקֶסנטיּוס (רומא) 396

האדיקט של מילאנו 205  
הקרב על גשר מילביו 54, 393,   

431 ,396
התנצרותו 54, 168, 205, 438  

וילה רֹומאנה ֶדל קאזאֶלה (פיאצה   
ָארֶמריָנה) 541

כתר הברזל 205  

סן ג'ובאני ִאין לאֶטראנֹו (רומא)   
440

סן פייטרו (רומא) 422  
פסלו 204, 391  

שער קונסטנטינוס (רומא) 393  
 Constance of קונסטנסה מאראגון

Aragon
קברה 531  

 Conero Peninsula קֹוֶנרֹו, חצי�האי
377 ,371

 Cossa, קֹוָסה, פרנצ'סקו ֶדל
269 Francesco del

 Costa Smeralda קוסטה ְזֶמראלָדה
552 ,549

Costa, Lorenzo קוסטה, לורנצו
אפוקליפסה 267  

מות הקדושים של סבסטיאן   
הקדוש 266

מריה הקדושה על כס המלוכה   
267

ניצחון המוות 267  
קֹוסטֶייָרה ָאמלפיטאָנה, ראו חוף 

ָאמאלפי
36 Cosmas, St קוסמאס הקדוש

 Coppo di קֹוּפֹו די מרקֹובאלדֹו
Marcovaldo

המדונה והילד 30  
קופידון ופסיכה (קאנֹוָבה) 195

 Cucina Romana קּוצ'יָנה רֹומאָנה
382-3

509 Cocullo קֹוקּולֹו
פסטיבלים 70  

 Corradini, קֹוראדיני, אנטוניו
491 Antonio

 Correggio, קֹוֶרג'ֹו, אנטוניו ָדה
293 Antonio da

ַדָנֵאה 443  
החיזיון של יוחנן הקדוש מּפאטמוס   

263
הפרסקאות בפאלאצו ּפילֹוָטה   

(ּפארָמה) 263
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה   

263 ,33
388 Cordonata (רומא) קֹורדֹונאָטה

336 ,320 Cortona קֹורטֹוָנה
 Cortile (רומא) קֹורטיֶלה ֶדָלה ּפינָיה

421 della Pigna
 Cortina קֹורטיָנה ד'ָאמֶּפצֹו

165 ,145 d'Ampezzo
קֹורֶטנּואֹוָבה, קרב ((1237 

57 Cortenuova, Battle of
396 ,394 Curia (רומא) (ה)קּורָיה

 Corelli, קֹוֶרלי, ארּכאנג'לו
41 Arcangelo

218 ,215 Courmayeur קּורמאֶייר
 Cornaro, קֹורנארֹו, המלכה קתרינה

153 Queen Caterina
 Cornaro family קֹורנארֹו, משפחת

416
245 Corniglia קֹורנילָיה

 Corsa del (סיינה) קֹורָסה ֶדל ּפאליֹו
71 Palio

 Corsini family קֹורסיני, משפחת
432

 Correr, Teodoro קֹוֶרר, תיאודורו
121

120 Casanova קזנובה
 Catacombe (רומא) (ה)קטקומבות

446
(ה)קטקומבות של סן ֶג'נארֹו 

 Catacombe di San (נאפולי)
497 Gennaro

503 Chiaiolella קיָאיֹוֶלָלה
Chianti קיאנטי
יין 254, 255  

פסטיבלים 72  
קיַאָרמֹונטי, מוזיאון (רומא) 

426 Chiaramonti Museum
 Chigi, Agostino קיג'י, אגוסטינו

432 ,414
קידומות 623

59 Chioggia קיֹוָג'ה
336 ,17 Chiusi קיּוזי

64 Keats, John קיטס, ג'ון
קברו 441  

Keats- (רומא) קיטס�ֶשלי, בית  
412 Shelley Memorial House
 Chiesa del (ג'נובה) קֶייָזה ֶדל ֶג'זּו

Gesù
מפת רחובות 241  

 Chiesa del (ֶלֶצ'ה) קֶייָזה ֶדל רֹוזאריֹו
483 Rosario

מפת רחובות 516  
קֶייָזה ֶדלי ֶאֶרמיטאני (פאדובה) 

162 Chiesa degli Eremitani
 Chiesa Nuova (רומא) קֶייָזה נּואֹוָבה

404
מפת רחובות 402  

(ה)קינה על מותו של ישו (ג'ֹוטֹו) 161
323 Chini, Galileo קיני, גליליאו

203 Kisling, Moisè קיסלינג, מואיז
51 ,50 Caesar, Julius קיסר, יוליוס

בזיליקה יוליה (רומא) 394  
ההתנקשות בחייו 393, 407  

המלחמות הגאליות 39  
פורום קיסר (רומא) 393  

קיץ באיטליה 71
502 ,399 ,39 Cicero קיקרו

הסנאט 51  
מקום הולדתו 474  

 Chirico, Giorgio קיריקֹו, ג'ורג'ו ֶדה
198 ,109 de

מרחצאות מסתוריים 199  
 Claudius, קלאודיוס, הקיסר

52 Emperor
 Poor Clares (ה)קלאריסות העניות

359
קלברייה, ראו בזיליקטה וקלברייה

198 ,109 Klee, Paul קֶלה, פול
 ,227 Claude Lorrain קלוד לורן

442 ,408
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149 ,51 Cleopatra קליאופטרה
555 ,549 Cagliari ָקליָארי

מעבורות 627  
פסטיבלים 70  

 Caligula, Emperor קליגולה, הקיסר
52

 Callisto, ָקליסטֹו, הפטריארך
167 Patriarch

ָקליקסטּוס הראשון, האפיפיור 
432 Callixtus I, Pope

קלמנטיוס ה�12, האפיפיור 392, 
440

קלמנטיוס החמישי, האפיפיור 
58 Clement V, Pope

קלמנטיוס העשירי, האפיפיור 
413 Clement X, Pope

439 Clement, St קלמנטיוס הקדוש
קלמנטיוס השביעי, האפיפיור 

363 ,62 Clement VII, Pope
קברו 408  

Clara, Santa קלרה הקדושה
קברה 359  

 Cambiaso, Luca ָקמּביָאזֹו, לּוָקה
242

 Campanile (ונציה) (ה)ָקמּפאניֶלה
121

מפת רחובות 113  
 Campanella, ָקמּפאֶנָלה, תומאסו

524 Tommaso
קמפינג, אתרים 561

קמפניה, ראו נאפולי וקמפניה
 Kandinsky, קנדינסקי, ואסילי

198 ,109 Wassily
קניות 606-7

בוונציה 128-9  
במילאנו 200-201  
בפירנצה 309-10  

ברומא 447-8  
ראו גם שווקים  

 Castiglione, קסטיליֹוֶנה, אקיֶלה
42 Achille

קסטיליֹוֶנה, ג'ובאני ֶּבֶנֶדטֹו 
 Castiglione, Giovanni

242 Benedetto
 Castiglione del קסטיליֹוֶנה ֶדל לאגֹו

357 Lago
 Castel Gandolfo קסטל גאנדֹולפֹו

471
 Castell'Arquato קסטל'ָארקּוַאטֹו

262
 Castello di Avio קסטלו די ָאביֹו

179
 ,355 ,353 Castelluccio קסטלּוצ'ֹו

366
 Castelli Romani קסטלי רֹומאני

471
פסטיבלים 72  

קסטלנּואֹובֹו די ָגרפאניַאָנה 
 Castelnuovo di Garfagnana

322

 Castelfranco קסטלפרנקו ֶוֶנטֹו
153 Veneto

407 ,393 Cassius קסיוס
 Cascata ָקסקאֶטה ֶדֶלה מארמֹוֶרה

367 delle Marmore
412 Caffè Greco (רומא) קפה גֶרקֹו

 Caffè (פאדובה) קפה ֶּפדרֹוקי
159 Pedrocchi

 Caffè Florian (ונציה) קפה פלוריאן
13

(ה)קפיטול, גבעת (רומא) 
Campidoglio

מפת רחובות 388-9  
קפלה ּבראנקאצ'י (פירנצה) 

302-3 ,13 Cappella Brancacci
 Cappella (ּפיסטֹוָיה) קפלה ֶדל ָטאּו

331 del Tau
קפלה ֶדלי סקרֹוֶבני (פאדובה) 

 Cappella degli Scrovegni
160-61

 Cappelle (פירנצה) קפלה ֶמדיֶצ'ה
299 Medicee

 Cappella (נאפולי) קפלה סאנֶסֶברֹו
491 Sansevero

 Cappella קפלה ּפאלאטיָנה
482 Palatina

469 ,465 Caprarola ָקּפרארֹוָלה
 Caecus, ֶקקּוס, ָאּפיּוס קלאודיוס

445 Appius Claudius
69 Craxi, Bettino קראקסי, ֶּבטינֹו

קרב סן רומאנו (אּוֶצ'לֹו) 31, 292
66 Carbonari ָקרּבֹונארי

 Cherubini, Luigi ֶקרּוּביני, לואיג'י
278

230 Crodo קרֹודֹו
 ,243 ,202 Caravaggio קרוואג'ו

542 ,415 ,408
בכחוס 290, 293  

ההורדה מהצלב 427  
הלידה באבוס עם פרנציסקּוס   

ולֹוֶרנטיּוס הקדושים 533
הציורים בסן לּואיג'י ֵדיי פָרנֶצ'סקי   

(רומא) 403
התנצרותו של פאולוס הקדוש 414  

יוחנן המטביל 391, 432  
יעודו של מתי הקדוש 404  

מדוזה 293  
מות הקדושים של מתי הקדוש   

404
מתי הקדוש עם מלאך 404  

סלסילת פירות 199  
עקדת יצחק 293  

צליבתו של פטרוס הקדוש 414  
קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי (רומא) 405  

קבורתה של לוצ'יה הקדושה 546  
קופידון הישן 306  

שבעת מעשי חסד 491  
 ,519 ,485 ,484 Crotone קרֹוטֹוֶנה

521

קרוליין מּבראנזוויק, מלכת אנגליה 
 Caroline of Brunswick, Queen

194 of England
קרֹונאָקה (סימֹוֶנה ֶדל ּפֹולאיּואֹולֹו) 

305 ,297 Cronaca
 Croce, קרֹוֶצ'ה, ָּבלָדסאֶרה

468 Baldassare
 Crocifissi, קרֹוצ'יפיסי, סימֹוֶנה ֵדיי

269 Simone dei
338 Crete Senesi קֶרֶטה ֶסֶנזי

129 ,128 Cartier (ונציה) קרטייה
 ,205 Crivelli, Carlo קריֶבלי, קרלו

377
המדונה של הנר 203  

264 Crivelli, Taddeo קריֶבלי, תדאו
 Carignano ָקריניָאנֹו, משפחת

227 family
קריּפטֹוּפֹורטיקֹו (רומא) 
399 Cryptoporticus

 Charlemagne, קרל הגדול, הקיסר
55 ,47 Emperor
הכתרתו 55, 207  

סנטי ָאּפֹוסטֹולי (פירנצה) 296  
 Charles V, קרל החמישי, הקיסר

228 ,62 ,61 Emperor
כס ניקוסיה 541  

ֶלֶצ'ה 517  
פיאצה ֶדל ָקמּפידֹוליֹו (רומא) 389  
 Charles II, קרלו השני, מלך נאפולי

512 King of Naples
 Charles קרלו השלישי, מלך נאפולי

64 III, King of Naples
 Charles of קרלו מקלברייה

493 Calabria
242 Carlone ָקרלֹוֶנה

 Charles קרלוס השלישי, מלך ספרד
500 ,497 ,482 III, King of Spain

549 Carloforte קרלופֹורֶטה
210 ,191 Cremona קֶרמֹוָנה

 Cremona school קֶרמֹוָנה, אסכולת
210

קרמיקה
ָפֶאנָצה 270  

רּובֹו די ּפּולָיה 514  
 World (ה)קרן העולמית לחיות�הבר

611 Wide Fund for Nature
Carnevale (קרנבל) ָקרֶנבאֶלה

ויָאֶרג'ֹו 73  
ונציה 64, 73  

ָמרמֹויאָדה 73  
 Carnelivari, ָקרֶנליבארי, מתאו

533 Matteo
 Carpano, ָקרּפאנֹו, אנטוניו ֶּבֶנֶדטֹו

227 Antonio Benedetto
 Carpaccio, קרּפאצ'ֹו, ויטֹוֶרה

293 Vittore
אוגוסטינוס הקדוש 61  

גיאורגיוס הקדוש הורג את הדרקון   
124

דיוקן איש צעיר בכובע אדום 121  
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הבשורה 98  
הירונימּוס הקדוש מוביל אריה   

מאולף אל המנזר 124
מותה של מריה הקדושה 98  

סצינות מאגדת אורסולה הקדושה   
111

סקּואֹוָלה די סן ג'ורג'ו ֶדלי   
סקיָאבֹוני (ונציה) 124

ריפוי המשוגע 111  
שתי גבירות ונציאניות 121  

ָקָרָקָלה, מרחצאות (רומא) ראו 
מרחצאות ָקָרָקָלה

 ,539 ,538 ,50 Carthage קרתגו
540

208 Carthusians קרתוזי, המסדר
קתדרלות, ראו דּואֹומֹו

 Catholic Church קתולית, כנסייה
617 ,47 ,29

הוותיקן 420-21  
מועצת טֶרנט 178  

קדושים וסמלים באמנות   
האיטלקית 36-7

קונטרה�רפורמציה 62-3  
תפילות 616  

קתרינה הקדושה מאלכסנדריה 
37 Catherine of Alexandria, St

 Catherine קתרינה הקדושה מסיינה
345 ,344 of Siena, St

קברה 408  
 Catherine of קתרינה מאוסטריה

Austria
קברה 492  

ר
501 ,489 ,15 Ravello ראֶבלֹו

271-3 ,259 Ravenna ראֶבָנה
היסטוריה 54  

פסיפסים 272-3  
ראגבי 74

547 ,527 Ragusa ראגּוָזה
ראֶסנָיה ֶדל קיאנטי קלאסיקֹו 

 Rassegna del Chianti (קיאנטי)
72 Classico

98 Ruskin, Effie ראסקין, אפי
244 Rapallo ראּפאלֹו

167 Ratchis, King ראקיס, המלך
 Regata (ונציה) ֶרגאָטה סטֹוריָקה

72 Storica
 Reggio di Calabria ֶרג'ֹו די קלברייה

525
רדיו 623

 Ruina Dantesca רּוִאיָנה ָדנֶטסָקה
179

 ,483 Ruvo di Puglia רּובֹו די ּפּולָיה
514

 Robbia, רֹוּביה, אנדריאה ֶדָלה
508 Andrea della

המדליונים בסֶּפדאֶלה ֶדלי   
אינֹוֶצ'נטי (פירנצה) 279, 281

מדונה עם מלאכים 536  

 Robbia, רֹוּבָיה, ג'ובאני ֶדָלה
331 Giovanni della

 Robbia, Luca רֹוּבָיה, לּוָקה ֶדָלה
della

המדליונים בסן מיניָאטֹו ָאל מֹונֶטה   
(פירנצה) 308

המדליונים בקפלה ּפאצי (פירנצה)   
288

סנטה קרֹוֶצ'ה (פירנצה) 256  
 Robbia, Luca רֹוּבָיה, לּוָקה ֶדָלה

della
מושבי המקהלה 283  

 Rubens, Peter רובנס, פיטר פול
432 ,293 ,243 ,211 ,202 Paul
הציורים בקֶייָזה נּואֹוָבה (רומא)   

404
 Robert the רובר החכם מָאנז'ּו
493 ,492 ,58 Wise of Anjou

179 Rovereto רֹוֶבֶרטֹו
 Roberto (ונציה) רוברטו קאבאלי

129 ,128 Cavalli
 Roberti, רוברטי, ֶארקֹוֶלה ֶדה

269 Ercole de'
 Ruggieri, רּוֶג'רי, פרדיננדו

308 Ferdinando
 Rodi Garganico רֹודי גארגאניקֹו

512
 Rodriguez, רודריגס, החשמן

Cardinal
קברו 417  

 Roger II, רוֶז'ה השני, מלך סיציליה
56 King of Sicily

ָלה ָמרטֹוראָנה (פלרמו) 532  
מבצר ּבארי 514  

ּפאלאצו ֵריַאֶלה (פלרמו) 530  
קברו 531  

קתדרלת ֶצ'פאלּו 482, 539  
 Roger, רֹוֶז'ה (רּוֶג'רֹו), מלך נאפולי

501 King of Naples
 Rosolino, רֹוזֹולינֹו, מסימיליאנֹו

75 Massimiliano
רוטונדה ּפאלמֶיירי (פאטֹורי) 307

379-463 Rome רומא
  אזור הפנתיאון 406-7

  אזור פיאצה נאבֹוָנה 402-3
  גבעת הקפיטול 388-9

  פיאצה די סּפאנָיה 412-13
  פיאצה ֶדָלה ּבֹוָקה ֶדָלה ֶוריָטה 

436-7
אבנטינו ולאֶטראנֹו 435-41  
אוטובוסים בינעירוניים 633  

אינדקס רחובות 451-61  
בידור 449-50  

ביזת רומא (1527) 61, 62  
ֶג'זּו 35  

הוותיקן וטראסֶטֶבֶרה 419-33  
היובל 69  

הפורום הרומי 394-6  
הקולוסיאום 52, 65, 381, 387,   

397

הקפלה הסיסטינית 32, 428-30  
חדרי רפאל 431  

טיול באיטליה האטרוסקית 17  
לגלות את איטליה 12  

מחוץ לעיר 442-6  
מלונות 573-6  

מפה 23  
מפות רחובות  

מרכז העיר העתיקה 387-99  
נמלי�תעופה 624-5  

סן ג'ובאני ִאין לאֶטראנֹו 440  
סן פייטרו 380, 419, 420, 422-3  

סן קֶלֶמנֶטה 439  
סנטה מריה מאג'ֹוֶרה 381, 417  

ּפאלאטינֹו 398-9  
פיאצה נאבֹוָנה 401-9  

פסטיבלים 70, 71, 72, 73  
צפון�מזרח רומא 411-17  

קווי אוטובוס 462-3  
קניות 447-8  

(ה)קפיטול, מוזיאוני (רומא) 381,   
390-91 ,388

שער קונסטנטינוס 34  
תור הזהב 52-3  

 1957) Rome, Treaty) רומא, הסכם
69 of

רומא ולאציו 379-475
אדריכלות 384-5  

אקלים 77  
מסעדות 382-3  

מפות 380-81  
 Roma (רומא לכולם) רומא ֶּפר טּוטי

617 per Tutti
(ה)רומאים בהתנוונותם (קֹוטּור) 399

רומאניה, ראו אמיליה�רומאניה
רומאנסקית, אדריכלות 34

בדרום איטליה 482  
בכנסיות של אּומּבִרָיה 364-5  

בצפון�מערב איטליה 188  
 Romulus e Remus רֹומּולּוס וֶרמּוס

465 ,399 ,398 ,395 ,48
רומיאו ויוליה 149, 156, 211

רֹונדאניני ּפֶייָטה (מיכלאנג'לו) 196
524 Rossano רֹוסאנֹו

 Rosso Fiorentino רוסו פיֹוֶרנטינֹו
329

ההורדה מהצלב 336, 338  
משה מגן על בנותיו של יתרו 33  

ציורי�הקיר בסנטיסיָמה   
ָאנּונציַאנָטה (פירנצה) 281
578 Rosticcerie רֹוסטיֶצ'ִרֶייה

264 Russi, Franco רּוסי, פרנקו
 Rossini, רֹוסיני, ג'ֹוָאקינֹו

67 ,41 ,40 Gioacchino
מקום הולדתו 372  

קאָזה רֹוסיני (ֶּפזארֹו) 372-3  
 Rossini (ֶּפזארֹו) רֹוסיני, פסטיבל

71 Festival
305 Rosselli, Cosimo רֹוֶסלי, קֹוזימֹו
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 Rossellino, רוסלינו, ברנרדו
Bernardo

הבשורה 333  
הדּואֹומֹו (ּפיֶאנָצה) 256  

מריה הקדושה 333  
ּפאלאצו ּפיקֹולֹומיני (סיינה)   
345 Palazzo Piccolomini

337 Pienza ּפיֶאנָצה  
קברו של ליאונרדו ּברּוני 288  

 Rossellino, רוסליני, אנטוניו
493 Antonio

 Rossellini, רוסליני, רוברטו
69 Roberto

Ruffo, Niccolò רּופֹו, ניקולו
קברו 525  

 Rucellai, Giovanni רּוֶצ'לאי, ג'ובאני
301

רוק, מוסיקה 608, 609
רומא 449, 450  

 Rocco, San (סן רֹוקֹו) רֹוש הקדוש
104

109 Rothko, Mark רות'קו, מארק
 Rialto, Ponte (ונציה) ריָאלטֹו, גשר

93 di
101 ,13 Rialto (ונציה) (ה)ריָאלטֹו

מפת רחובות 101  
ריָאלטֹו, שווקים (ונציה)

מפת רחובות 100  
 Riario, Girolamo ריָאריֹו, ג'ירֹולאמֹו

404
 Riario, ריָאריֹו, החשמן דומניקו

432 Cardinal Domenico
 Riario, Raffaele ריָאריֹו, רפֶאֶלה

405
 Riva del Garda ריָבה ֶדל גארָדה

152
95 Riva del Vin (ונציה) ריָבה ֶדל וין
 Riviera Levante ריביירה ֶלבאנֶטה

235
523 ,520 Rivello ריֶבלֹו

 ,492 Ribera, José ריֶּבָרה, חֹוֶסה
493

175 Rio di Pusteria ִריֹו די ּפּוסֶטִרָיה
245 ,237 Riomaggiore ִריֹומאג'וֶרה
 ,66-7 Risorgimento ריזֹורג'יֶמנטֹו

215
המוזיאון הלאומי לתנועה לאיחוד   

 Museo (טורינו) איטליה
 Nazionale del Risorgimento

227
מוזיאון התנועה לאיחוד איטליה   

 Museo del (ונציה)
121 Risorgimento

 Raimondo, Prince ָריימֹונדֹו, הנסיך
491

56 Rainulf ריינּולף
59 Rienzo, Cola di ִרֶיינצֹו, קֹוָלה די

270 ,259 Rimini רימיני
רינאלדֹו, מּוצ'ֹו ופרנצ'סקו די 

 Rinaldo, Muccio and
344 Francesco di

539 Riina, Toto רינה, טוטו
578 Ristoranti ריסטֹוָרנטי

ריפוי המשוגע (קרּפאצ'ֹו) 111
 ,118 Rizzo, Antonio ריצֹו, אנטוניו

164 ,120
111 Ricci, Marco ריצ'י, מרקו

 Ricci, Sebastiano ריצ'י, סבסטיאנו
165

רכבת 626, 628-9
רכבת, לוחות�זמנים 628

רכבת תחתית 632-3
רכיבה על סוסים 610

293 ,227 Rembrandt רמברנדט
ֶרמּוס, ראו רֹומּולּוס וֶרמּוס

 Randazzo, Filippo ָרנדאצֹו, פיליפו
531

 ,269 ,264 Reni, Guido ֶרני, גווידו
377 ,373 ,329 ,293

שלומית 432  
60-61 Renaissance (ה)רנסאנס

אדרידכלות 35, 384  
אמנות הרנסאנס המאוחר 32-3  

אמנות הרנסאנס המוקדם 30-31  
מדענים 44-5  

מוסיקה 40  
 Respighi, ֶרסּפיגי, אֹוטֹורינֹו

443 ,41 Ottorino
 ,205 ,202 ,61 ,60 Raphael רפאל

357 ,207
אנדרטה לזכרו 444  

אסכולת אתונה 32, 199, 420,   
431

בית�הולדתו של רפאל (אּורּבינֹו)   
375

בת האופה 415  
דֹוָנה ֶולאָטה 306  

האפיפיור יוליוס השני 61  
ההורדה מהצלב 443  

הטרנספיגורציה (השתנותו של   
ישו) 427

המדונה מפֹוליניֹו 427  
המדונה של החוחית 32, 293  

המדונה של הכיסא 306  
המיסה בּבֹולֶזָנה 431  

הקפלה של משפחת קיג'י, סנטה   
מריה ֶדל ּפֹוּפֹולו (רומא) 414

התעלותה של ססיליה הקדושה   
269

חדרי רפאל (מוזיאוני הוותיקן,   
רומא) 12, 420, 424, 431

ָלה מּוָטה 375  
מלאך מחלץ את פטרוס הקדוש   

מכלאו 32
נישואיה של מריה הקדושה 203  

סנטה מריה ֶדָלה ּפאֶצ'ה (רומא)   
404 ,402

פאלאצו ּפאנדֹולפיני (פירנצה)   
278 Palazzo Pandolfini

ציורי�הקיר בווילה פארֶנזיָנה   
(רומא) 432

שלוש הגראציות 432  

 Raffaello da רפאלו ָדה ּבֶרָשה
269 Brescia

 Rezzonico family ֶרצֹוניקֹו, משפחת
107

ש
 ,109 Chagall, Marc שאגאל, מארק

270
218 ,215 Châtelard שאֶטלאר

 Challant family שאלאן, משפחת
219

 Charles שארל השמיני, מלך צרפת
61 VIII, King of France

 Charles of Anjou שארל מָאנז'ּו
496 ,57

(ה)שבויים (מיכאלנג'לו) 33
שגרירויות 619

שווקים 606
בוונציה 128, 129  

בפירנצה 309, 310  
ברומא 448  

וּוצ'יִרָיה (פלרמו) 532  
ֶמרקאטֹו ֶצ'נטראֶלה (פירנצה) 299  

ראו גם קניות  
שחייה, אליפויות 75

שחמט 72
שטרות 621

שיט
בוונציה 634-5  

גונדולות בוונציה 92, 112  
הגעה ועזיבה 626  

המוזיאון הימי (ונציה) 124  
הפלגה 611  

מעבורות 626, 627  
קווי ואּפֹוֶרטֹו בוונציה 140-41  

 Shakespeare, שייקספיר, וויליאם
156 ,41 William

רומיאו ויוליה149, 156, 211  
524 Scilla שיָלה

שירות משלוחים 623
שירותי בריאות 619

שכרות 616
שלומית (טיציאן) 406

שלוש הגראציות (רפאל) 432
שלושת גילאי האדם (ג'ורג'וֶנה) 306

 Shelley, Percy ֶשלי, ֶּפרסי ּביש
245 ,64 Bysshe

בית קיטס�ֶשלי (רומא) 412  
קברו 441  

שמות רחובות
ונציה 130  

שמירת חפצים 629
שמש 76-7

שעון 617
שעות פתיחה
בנקים 620  
חנויות 606  

כנסיות 615  
מוזיאונים 615  
מסעדות 578  
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 Arco di Tito (רומא) שער טיטוס
395

 Arco di Giano (רומא) שער יאנוס
437

 Arco (רומא) שער ֶסּפטימּוס ֶסֶוורּוס
396 ,394 di Settimio Severo

 Arco di (רומא) שער קונסטנטינוס
393 ,384 ,34 Costantino

שערי גן�העדן (גיֶּברטי) 31, 286

ת
תאונות דרכים 631

546 Thapsos תאּפסֹוס
51 Tharros תארֹוס

 Taddeo di תדאו די ּבארטֹולֹו
349 Bartolo

חייה של מריה הקדושה 344  
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה   

337
ציורי הקיר בָאּבאדָיה ֶדל'איזֹוָלה   

338
תהלוכת חכמי הקדם (גֹוצֹולי) 60-61

תהלוכת מאּכיָנה די סנטה רוזה 
(ויֶטרּבֹו) 72

תהלוכת מריה הֵאם האבלה 
(ּפרֹוצ'יָדה) 70

 Thomas the תומא הקדוש, השליח
332 Apostle, St

תוצרת טרייה, חנויות 606
547 Thucydides תּוקידיֶדס

תחבורה 624-35
אוטובוס 632  

אוטובוסים בינעירוניים 627, 633  
אּומּבִרָיה 354  

אופניים 624, 633  
אמיליה�רומאניה 261  

באּברּוצֹו, מֹוליֶזה וּפּולָיה 506  
בזיליקטה וקלברייה 521  

בנאפולי וקמפניה 489  
בערים 632-3  

ואֶלה ד'ָאאֹוסָטה וּפֶיימֹונֶטה 217  
ֶוֶנטֹו ופִריּולי 145  

634-5 ,91 Venezia ונציה  
חשמלית 632  
טוסקנה 321  
טיסה 624-5  

טֶרנטינֹו�ָאלטֹו ָאדיֶג'ה 173  
לאציו 467  

ֶלה מארֶקה 371  
לומברדיה 193  

ליגּורָיה 237  
מונית 633  

מטרופוליטאנה (רכבת תחתית)   
632-3 metropolitana
מכונית 626, 630-31  

מעבורות 626, 627  
סיציליה 528  
סרדיניה 551  

רכבת 626, 628-9  
(ה)תחייה (פיירו ֶדָלה פרנצ'סקה) 31, 

336

תחפושות, חנויות
בוונציה 128, 129  
תחרה, ּבּוראנֹו 125

 Theodolinda, תיאֹודֹולינָדה, המלכה
205 ,54 Queen

407 Théudon תיאּודֹון
 Theodoric תיאֹודֹוריך האוסטרוגותי

54 the Ostrogoth
 Teatro (ויֶצ'נָצה) תיאטרו אֹולימּפיקֹו

156-7 Olimpico
 Teatro India (רומא) תיאטרו אינדיה

450
תיאטרו ָאָלה סקאָלה (מילאנו) 
609 ,197 Teatro alla Scala

 Teatro (רומא) תיאטרו ארג'נטינו
450 Argentino

 Teatro (רומא) תיאטרו ֶדל'אופרה
609 ,450 ,449 dell'Opera

תיאטרו ֶדלי ָארצ'ימּבֹולדי (מילאנו) 
609 Teatro degli Arcimboldi
 Teatro (נאפולי) תיאטרו סן קרלו

497 San Carlo
 Teatro (רומא) תיאטרו קווירינֹו

450 Quirino
תיאטרו קרלו ֶפליֶצ'ה (ג'נובה) 

609 Teatro Carlo Felice
 Teatro (ורונה) תיאטרו רומאנו

149 Romano
תיאטרון 608, 609

רומא 449-50  
תיירות אחראית 617

תיירות ירוקה 624
 Holy (טורינו) (ה)תכריך הקדוש

225 Shroud
תכשיטים, חנויות 607
בפירנצה 309, 310  

בוונציה 128, 129  
תמונת המזבח בסן ג'ֹוֶּבה (ֶּבליני) 32

תמונת המזבח בסן פרנצ'סקו 
(ֶּברלינגֶיירי) 30

תעלות
ונציה 92-5  

טֹורֶצ'לֹו 127  
תעלת ּבֶרנָטה 164  

תפילות 616
ראו גם הכנסייה הקתולית; נצרות  

תפריטים 578-9
תקופת הברזל 48
תקלות ברכב 631

תקשורת 622-3
תרבות 609

תרבות, טיולים 610
תרופות, בתי�מרקחת 619

שמות מסחריים
634 ACTV

611 AeroClub Italia
617 AIAS

Al Pellegrino Cattolico (רומא) 
448 ,447

Alberto Valese-Ebru (ונציה) 129
Alexanderplatz (רומא) 449, 450

 ,Aliani (Casa del Parmigiano
ונציה) 128, 129

Alpheus (רומא) 450
Amedeo D (מילאנו) 200, 201
 Antica Caciara Trasteverina

(רומא) 447, 448
Aprosio & Co (פירנצה) 310

APT (פירנצה) 617
APT (רומא) 617
APT (סיינה) 617
APT (ונציה) 617

Attombri (ונציה) 128, 129
 Aula Magna dell'Università La

Sapienza (רומא) 449, 450
Azzurro Scipioni (רומא) 449, 450

Banner (מילאנו) 200, 201
 Barberino Designer Outlet

(פירנצה) 309, 310
Beltrami (פירנצה) 310

Big Mama (רומא) 449, 450
BikeMi (מילאנו) 633

Il Bisonte (פירנצה) 310
625 Blu-Express

Borsalino (מילאנו) 200, 201
La Bottega dei Cristalli (פירנצה) 

310
Bottega dell'Olio (פירנצה) 310

Brancaleone (רומא) 450
Ca' Macana (ונציה) 128, 129

Casa del Cinema (רומא) 449, 450
Casa del Jazz (רומא) 449, 450

Casa dei Latticini Micocci (רומא) 
448 ,447

Casa dei Tessuti (פירנצה) 309, 
310

Cassina (מילאנו) 200, 201
 Centro Turistico Studentesco

561
Cisternino (רומא) 447, 448

Coccinelle (פירנצה) 310
Coccinelle (מילאנו) 200, 201

Coin (פירנצה) 310
Coin (מילאנו) 200, 201

617 CO.IN.Sociale
Coming Out (רומא) 450

Corneliani (מילאנו) 200, 201
617 CTS

Daniela Porto (ונציה) 129
La Deliziosa (רומא) 447, 448

Diffusione Tessile (מילאנו) 200, 
201

Discount dell'Alta Moda (רומא) 
448 ,447

DMagazine (מילאנו) 200, 201
Dolceforte (פירנצה) 310

Drogheria Mascari (ונציה) 128, 
129

625 EasyJet
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Edison (פירנצה) 310
Eliseo (רומא) 450

 Ente Nazionale Italiano per il
561 (Turismo (ENIT

617 ENIT UK
Epicentro (ונציה) 128, 129

Ermenegildo Zegna (מילאנו) 200, 
201

Fabriano (מילאנו) 200, 201
Federico Buccellati (מילאנו) 200, 

201
Feltrinelli International (פירנצה) 

310
Feltrinelli International (רומא) 

448 ,447
Fiamma (רומא) 449, 450

Flos (מילאנו) 200, 201
Focacci (רומא) 447, 448

Fratelli Fabbi (רומא) 447, 448
Frieze of Papier Mâché (פירנצה) 

304
Garlando (מילאנו) 200, 201

Ghigodonna (מילאנו) 200, 201
Giovanna Zanella (ונציה) 128, 

129
 Giovanni Galli Marroni e Canditi

(מילאנו) 200, 201
Goa (רומא) 450

Grancaffè Quadri (ונציה) 13
Grom (פירנצה) 309

 Gruppo Archeologico Romano
611

'Gusto (רומא) 450
High Tech (מילאנו) 200, 201

Hogan (מילאנו) 200, 201
617 IAT Milan

611 Intercultura
628 Interrail One Country Pass

628 Interrail Pass
Intimissimi (פירנצה) 310

L'Isola - Carlo Moretti (ונציה) 128, 
129

558 Italia Lodging
Laura Biagiotti (רומא) 447, 448

617 ,615 Leger Holidays
Leon d'Oro (ונציה) 128, 129

609 Liaisons Abroad
Libreria Belardetti (רומא) 447, 

448
Libreria Marco Polo (ונציה) 129

Locanda Atlantide (רומא) 450
Maggiore (רומא) 631

La Magione (פלרמו) 533
The Mall (פירנצה) 310

Mandragora (פירנצה) 310
Marchiol (ונציה) 128, 129
Mare di Carta (ונציה) 129

Marina e Susanna Sent (ונציה) 
129 ,128

Moriondo e Gariglio (רומא) 447, 
448

Nardi (ונציה) 128, 129
Natale Oggi (רומא) 448

561 NH Hoteles
Nuovo Mercato Esquilini (רומא) 

448
Nuovo Olimpia (רומא) 449, 450

Orbis (רומא) 449, 450
Oviesse (מילאנו) 200, 201

Pal Zileri (מילאנו) 200, 201
Palalottomatica (רומא) 449, 450

Paolo Olbi (ונציה) 129
Paperback Exchange (פירנצה) 

310
Papier Mâché (ונציה) 128, 129

Il Papiro (פירנצה) 310
Il Papiro (רומא) 447, 448

Parenti (פירנצה) 310
Patrizia Reppe (פירנצה) 304

Peck (מילאנו) 200, 201
Pegna (פירנצה) 310

Peppe Peluso (פירנצה) 310
La Perla (פירנצה) 310

Perle e Dintorni (ונציה) 128, 129
Pianegonda (מילאנו) 200, 201

Pomellato (פירנצה) 310
Procacci (פירנצה) 310

Promod (ונציה) 128, 129

Quercioli (פירנצה) 309
420 Radio Vaticana

561 Relaix & Châteaux
René Caovilla (מילאנו) 200, 201

Ricordi Music Store (רומא) 449, 
450

La Rinascente (פירנצה) 310
La Rinascente (מילאנו) 200, 201

Rizzo (ונציה) 128, 129
Romanelli (פירנצה) 310
Rubelli (ונציה) 128, 129

625 Ryanair
Salvagente (מילאנו) 200, 201

42 Sawaya & Moroni
Sbigoli Terracotte (פירנצה) 310
Scriptorium (פירנצה) 309, 310

Signor Blum (ונציה) 129
Signum (פירנצה) 310

560 Simply Travel
Sixt (רומא) 631

Skira (מילאנו) 200, 201
Spazio 900 (מילאנו) 200, 201

561 Starwood Westin
 Tasting Places Cookery and

611 Wine Tours
Corso Como 10 (מילאנו) 200, 201

Tod's (מילאנו) 200, 201
Il Torchio (פירנצה) 310

Torrini (פירנצה) 310
Tragicomica (ונציה) 128, 129

Le Tre Ghinee (רומא) 447, 448
Trois (ונציה) 128, 129

TSL Tessile San Leonardo (ונציה) 
129 ,128

 Ufficio Monumenti Antichi e
616 Scavi

Ugo Poggi (פירנצה) 310
Ugolini (פירנצה) 310

Venice Pavilion Bookshop (ונציה) 
129

Venini (ונציה) 128, 129
561 ,560 Villas4you

Volpetti (רומא) 447, 448 
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